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Jövőképünk: 

Olyan óvoda, ahol érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben, otthonosan 

mozgó, eleven eszű, tevékeny emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat. 

 

Gyermekkép: 

 

A gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre. A 

gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermek sajátos, életkori 

szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad 

kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő 

hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakoztatásának sem társadalmi, sem nemi, sem 

egyéb értelemben. 

 

Óvodakép: 

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

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő,, 

szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai 

közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az 

óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

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

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

fejlődési ütem figyelembevételével( ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek 

ellátását is.) 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

- a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze 

- a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását 

- az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermek 

szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 
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alakításáról, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő- tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra, e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges személyi 

tárgyi környezetről 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megőrzését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló 

integráció lehetőségét. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell 

az önazonosság megőrzését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok védelmét. 

 

I. Helyi adottságaink 
 

1. Természeti, társadalmi környezetünk 

 

Nagytarcsa a Pesti-síkság és a Gödöllői- dombság találkozásánál fekszik, Budapest 

vonzáskörzetében, változatos természeti környezetben. A település központi része megtartotta 

falusias jellegét, annak minden szépségével, meghittségével. A falu ősi része 700 éves múltra 

tekinthet vissza, amely gondozott, tiszta kertes házakból áll. A lakosság szlovák anyanyelvű 

volt, és betelepítések során költöztek erre a vidékre. Ma már csak az öregek beszélik 

anyanyelvüket és viselik népviseleti ruháikat. Népszokásaikat, néphagyományaikat azonban a 

mai napig ápoljuk, gondozzuk, átadjuk a következő nemzedéknek. 

Az 1950-60-as években épült meg az emeletes házakból álló honvédségi lakótelep előnyeivel 

és hátrányaival. 2000-ben újabb külterületeket vontak be építésre alkalmassá téve, melyeken 

folyamatos az építkezés jelenleg is. Az utóbbi területek lakópark jellegűek. Nagytarcsa 

lakossága így napjainkra elérte a 3800 főt. A lakóparkok teljes felépülésével a lakosság 

létszáma előre láthatóan tovább növekszik. A falu „ősi" lakosságának egy része 

mezőgazdasággal foglalkozott. Kihasználva Budapest közelségét, piacra termelt, amely jó 

megélhetési lehetőséget biztosított. A település lakosságának másik része ingázóként jár a 

városba dolgozni. A lakóparkokban építkező családok főleg fiatalokból állnak, jó anyagi 

háttérrel. Döntő többségük Budapestről költözik ki. 

Az „ősi” faluban élő családok többsége átlagos anyagi körülmények között él. Szerencsés 

helyzetben vagyunk azáltal is, hogy a családok kulturális háttere, a családi összetartozás is 

jelentős erőt képvisel.  

A falu lakosság létszámának növekedésével együtt a gyermekek létszáma is jelentősen nő. A 

lakosság életkora fiatalodik. Ez egyfelől nagy örömmel tölti el a nevelő testületet, másfelől 

viszont a fenntartó önkormányzatot jelentős feladatok elé állította. 
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2009-ben az önkormányzat új óvoda építésére, európai-uniós pályázatot nyújtott be, mely 

sikerrel zárult. 2010. augusztus 15.-én át is vehettünk egy csodálatos, korszerű 6 csoportos 

óvodát, mely 150 gyermek befogadására alkalmas. Ebben az óvodában folyik jelenleg 

gyermekeinek nevelése. 

 

2. Az óvoda anyagi bázisa 

 

Az óvoda épülete a falu, közel mértani középpontjában fekszik. Egy újonnan létrehozott utca 

egyetlen épülete még. Csendes, nyugodt környezetben. Beépített területe 1300 négyzetméter, 

mely 6 csoportszobát, mindegyikéhez tartozó öltözőt, mosdót takar. 

 

További helyiségeink:    nevelőtestületi szoba 

      tornaterem 

      fejlesztő szoba 2 db 

      orvosi helyiség, elkülönítővel 

      aula 

      tálaló konyha 

      vezetői iroda 

      szertárak 

Berendezéseink és felszereltségünk a kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben 

meghatározottak szerint ellátott. 

Játszóudvaraink európai szabványnak megfelelően berendezettek. 

 

3. Az óvoda szellemi bázisa 

 

Feladataink ellátásában 12 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus vesz részt. 

Munkánkat 6 fő dajkai szakképzettségű személyzet segíti. 

Konyhai feladatokat 2 fő látja el. 

Az épület tisztán tartásában 1 fő takarító vesz részt. 

Az épület működtetését és a karbantartását 1 fő látja el. Az önkormányzat együttműködési 

megállapodásban meghatározottak szerint, a Gödöllői Nevelési Tanácsadóval, logopédust, 

gyógypedagógust és pszichológust alkalmaz, pedagógiai munkánk segítésére. 

 

 

4. A tevékenységközpontú óvodai nevelés adaptálásának indokai 

 

Hitvallásunk, az óvodáskorú gyermek egyéni és életkori sajátosságait a legmesszebbmenőkig 

figyelembe véve, fejleszteni, személyiségét, kiegészítve és folytatva a családi nevelést, derűs 
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otthonos légkörben, amelynek megvalósulása folytán képessé válik a gyermek egyre tágabb 

környezetbe való zökkenőmentes beilleszkedésre. Ezen a ponton találkozik először, a 

nevelőtestületi nézet és a TON. 

Az Alapprogram is kellő szabadságot biztosít az óvónő munkájában, ezzel a szabadsággal 

élve és a helyi sajátosságokat, lehetőségeket eddig is kihasználva és beépítve végezzük 

munkánkat, tág teret adva a gyermeki tevékenységnek, tevékenykedtetésnek, és ezen keresztül 

a sokoldalú megismerésnek. 

Óvodai életünket a megismerések komplexitása, gyakorlatiassága és a többoldalú 

tapasztalatszerzés jellemzi. 

 

Az óvónők által kezdeményezett tevékenységi formák alapjai a tanulásnak, a kompetenciák 

fejlesztésének. A gyermeki megismerés, a tanulás, szerves része a nevelésnek, melyhez a nap 

minden pillanata megfelelő lehet, előtérbe helyezve a szabad játékot. 

 

Azért döntöttünk alapvetően a TON programja mellett, mert nézeteink megegyeznek abban, 

hogy az eddig jól bevált alapokra építve léphetünk tovább. 

 

5. A helyi nevelési program alapjai 

 

a) Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

b) Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés Programja 

c) Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 

d) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény 

és módosításai 

 

 

 

II. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja és 

feladatai 
 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda 

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget 

úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és 

szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a 

belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott 

környezeti hatások együttesen határozzák meg. 
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Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek 

fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, 

tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A tevékenységközpontú 

óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden 

későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az 

együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és 

kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

 

A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között valamennyi 

nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába: 

 

1. A kooperáció konkrét tartalma: 

 

A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésen alapuló 

újratermelése. 

 

2. A kommunikáció konkrét tartalma: 

 

a közmegegyezésre (a konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az 

együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését 

szolgálják. 

Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb megvalósítására 

törekszik. A kisgyermekeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, 

közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a 

társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. 

Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek 

egy részét - eltérő kulturális színvonalon - a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem 

csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos 

fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: 

kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. 

 

A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is 

tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni 

képességek intenzív fejlesztése, a mi esetünkben a tevékenységközpontú óvodai nevelés célja: 

A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely 

magában foglalja: 
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a) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken 

keresztül,  

b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül 

 

Ez a pedagógiai program- az óvodás gyermek szociális életképessége növelése érdekében- 

fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A nevelési 

alaphelyzet mindenek előtt az adott nevelési intézményre jellemző tevékenységek, 

együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő 

rendszerében és által létezik. 

 

A nevelés, mint "tudatos értékválasztás" a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által 

valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki 

megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a 

nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell 

értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi determinánsait. 

 

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem 

abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak 

tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a gyereket 

minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. 

 

Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra. Mi azt állítjuk, hogy az 

életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak 

valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható 

meg. 

 

 

 

 

A nevelési cél elérésének feltételei: 

 

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és 

képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges 

megvalósítani. 

 

1. A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében 
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A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermek sajátos, életkoronként, életkori 

szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek 

kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a Család szerepe 

igen jelentős, hiszen a család az első szocializációs színtér, amely a kisgyermeket formálja. A 

családi hatások a legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, 

hogy spontán módon valósítják meg a "társadalomba való bevezetés" feladatait. 

Természetesen a különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekekhez, a 

gyerekeknek a családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen 

belül. A családi nevelés mellett az óvodának igen nagy szerepe van (lehet) az elsődleges 

szocializáció során. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, 

tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a 

nevelő hatásokat, amelyekben az együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns 

egységet, szerves, kölcsönös kapcsolatot alkotnak. Az óvoda tehát nem a spontán 

szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és kommunikációs formák tudatos 

kibontakozása folyik. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát 

nagymértékben az a családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi 

alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek 

környezete iránt érdeklődést mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az 

óvodapedagógus nagyon eltérő érzelmi kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a gyermek 

egyéni igényeit megértéssel fogadni és empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az 

érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Az olyan 

óvodai atmoszféra, amelyek sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz 

lehetővé, hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a 

másik megértéséhez. Azok a gyerekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal 

küzdenek (agresszivitás, gátlás) különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást 

igényelnek. 

 

 

 

Az érzelmi nevelés feladatai: 

 

 A szeretet és kötődés képességének fejlesztése 

 A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése 

 Az élménybefogadás képességének fejlesztése, 

 Az érzelmek kifejező képességének fejlesztése, 

 Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése, 

 Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése 
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A fejlesztés tehát azután kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, jól érzi 

magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel és a 

gyerekekkel, azaz bátran, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. A gyermekek 

gondozása és az óvodai nevelőmunka alapvető feladata: olyan sajátos nevelési feladat, 

melynek színvonalas megvalósítása nemcsak a gyermek személyiségének fejlesztését 

alapozza meg, de lehetővé teszi annak a kedvező környezeti hatásnak a kialakulását, ami a 

gyermek további fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. 

 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki szükségletek kielégítésében: 

 

 Az egészséges óvodai környezet megteremtése 

 A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása 

 A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása 

 A gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése 

 

1.1 A beszoktatás 

 

A gyermek egész későbbi óvodai életére kihat a beszoktatás minősége, ezért kell külön is 

foglalkoznunk vele. Nagyon sok türelmet, gyöngédséget és időt igényel a gyermekek 

beszoktatása. Ezért nem fogadjuk egyszerre új óvodásainkat. Mindenki számára megnyugtató 

a fokozatos és folyamatos beszoktatás. Így 2-3 új gyermekre kell fokozott figyelmet fordítani 

és jut időnk a többi gyermekkel való foglalkozásra is. Ilyenkor a gyermek és a szülő egyéni 

igényei szerint először 1-2 órát, majd egyre hosszabb időtartamot tölt el a gyermek az 

óvodában eleinte anyukájával, később nélküle. Nincs szabály arra vonatkozóan, hogy meddig 

tartson a beszoktatás, 1-2 hétig vagy tovább. Minden gyermek esetében egyénileg a szülővel 

közösen kell ebben a kérdésben dönteni. 

 

Természetesen szem előtt tartva a már csoportba járó gyermekek érzésvilágát is. Azokon a 

napokon, amikor több új gyermeket is fogadunk, mindkét óvodapedagógus hosszabb ideig 

tartózkodik az óvodában .A beszoktatás alatt és utána is lehetővé tesszük, hogy gyermekük 

kedvenc játékát behozhassa az óvodába. A csoportba járó gyermekeket is felkészítjük az újak 

fogadására, hogy minden tekintetben biztosítva legyen a szeretetteljes légkör és a jó hangulat 

az ismerkedés időszakában. A beszoktatás alatt nem kívánjuk meg egyetlen gyermekünktől 

sem, hogy bekapcsolódjon a csoportban folyó tevékenységekbe. Az önkéntesség a beszoktatás 

alatt hangsúlyos szabálya a gyermekekkel való foglalkozásnak. Az utánzási hajlamra építve 
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előbb-utóbb úgyis minden gyermeknél elérjük, hogy beilleszkedik a csoportba és 

bekapcsolódik a tevékenységekbe. A beszoktatás során kiépül a gyermekekben az a bizalom, 

ami később az óvónők, dajka és a gyermek aktív együttműködését meghatározza. A bizalom 

kiépítése a szülők irányában is rendkívül fontos. Éppen ezért jó, ha a beszoktatás alatt a 

szülők bent tartózkodnak az óvodában, mert saját tapasztalataik győzik meg őket arról, hogy 

jó helyre került a gyermekük. 

 

1.2 A gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok 

 

A gondozás az óvodai nevelőmunkát megalapozó tevékenység, amelynek feladatai részben 

átalakultak, részben pedig felerősödtek a társadalmi folyamatok hatására. Ma olyan 

jelenségekkel is találkozunk az óvodában, ami nem volt jellemző néhány évvel ezelőtt. Nem 

megfelelően öltöztetett vagy ~ étkeztetett gyermek) A zavartalan fejlődéshez, az egészség 

fenntartásához, a betegségek megelőzéséhez a gyermekek fokozott gondozása elengedhetetlen 

követelmény. A gondozási feladatok végzése az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt 

feladata, ami az óvónőt nem mentesíti a tényleges teendőktől, csupán arról van szó, hogy neki 

kell koordinálnia, megterveznie, átgondolnia a többiek munkáját is. Az óvodai környezet 

esztétikus, harmonikus és célszerű kialakítása a veszélyforrások minimálisra csökkentése, a 

napirend helyes kialakítása a gondozási feladatok végzését könnyíti meg. Az óvodába kerülő 

gyermek számára a környezetváltozás, az idegen emberek, új életfeltételek, a magszokott 

környezettől való elszakadás nagyon komoly nehézséget jelent. Ezek a bekövetkező 

változások az első időszakban a gyermek pszichés és testi állapotában átmeneti zavarokat 

okozhatnak. A gondozás, a gyermekkel való törődés az első kapocs, ami közel viszi a felnőttet 

a kicsihez, ami lehetővé teszi az átmeneti problémák kezelését. Az óvodának a gondozás 

olyan klasszikus feladata, amit nem adhat fel, amit nem hanyagolhat el, amit nem 

helyettesíthet mással. Szerintünk addig nem fejleszthető a gyermek, amíg nincs 

biztonságérzete. Ebből következően az óvodai csoportban leginkább azt kell biztosítani, hogy 

a gyermek kellemes, jó légkörben végezhessék a tisztálkodást, a WC használatát, 

öltözködéssel, az étkezéssel kapcsolatos teendőiket. 

 

A napirendnek pontosan ezt a folyamatosságot és rugalmasságot kell tükröznie. A hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében a gondozási teendők növekedésével számolunk. 

Nem az a cél, hogy a gyermekek helyett, a gyermeket kiszolgálva mindent a felnőttek 

végezzenek el, hanem, hogy megtanulják önállóan ellátni magukat. Ehhez nyújtanak 

segítséget a felnőttek. Fontos ezen a területen is a családdal való szoros együttműködés, 

egymás tájékoztatása és a rendszeresség mindkét fél részéről a gondozáshoz kapcsolódó 

szokások kialakítása érdekében. Az egyéni bánásmód, az egyes gyermekek sajátos igényeinek 

figyelembevétele a gondozás esetében is érvényesül. 
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1.3 Az egészséges életmód alakítása 

Magába foglalja a  

- a szomatikus 

- a mentális  

- és a szociális nevelést. 

 

Célunk 

Nyugodt élettempó felé törekvő, testileg, lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges gyermek 

nevelése. 

Távlati célunk, hogy felnőtt életükben legyenek képesek egészséges, harmonikus 

életvitel kialakítására, életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni. A 

konfliktusokat, problémákat jól tudják kezelni, illetve megoldani. 

Az egészséges életmódra nevelés mai életünkben félreértékelődött, fontossága hosszú távon  

meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Az egészséges  

életmód magában foglalja a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét  

és védelmét. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással szoros 

kapcsolatban van. 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének alakítása, 

testi fejlődésük elősegítése.  

Feladatok  

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;  

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;  

- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;  

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

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

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;  

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása;  

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos  

magatartás megalapozása;  

- megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – 

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

Az egészségfejlesztés területei:  

• egészséges táplálkozás  
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• mindennapos testnevelés, testmozgás  

• személyi higiéné  

• testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése  

• a bántalmazás, erőszak megelőzése  

• baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás  

- A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése  

Az óvodapedagógus, az óvodai felvételi után készítsen a gyermekekről anamnézist, ezzel 

elindítja az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek feltárására 

helyezze a hangsúlyt, a testi szükségletek, kielégítése határozza meg a gyermekek jó 

közérzetét, ami minden egyéb tevékenységvégzéshez szükséges.  

A növekedés, fejlődés üteme minden egyes gyermeknél másképpen alakul. Ezért folyamatos  

megfigyeléssel, testsúly, testmagasság, láb-kéz stb. összehasonlító mérésekkel segítse az 

egyéni sajátosságok feltárását.  

 

 

Gyermektükör  

Az anamnézis felvétele óvodába járás előtt, a gyermekek képességeinek, tulajdonságainak  

diagnosztikája befogadás végére, az egyéni fejlesztési tervek, s azok értékelése félévenként 

történik (fogadóórák alkalmával, a kedves szülőkkel megbeszélve , melyet aláírásukkal 

igazolnak) Az anamnézist célszerű a családlátogatáson kitölteni, a gyermekek fejlettségi 

szintjének regisztrálását,pedig érdemes elvégezni a befogadás befejezésére, hogy tervezni 

lehessen az egyéni fejlesztéseket.  

A gyermekek gondozásának záloga az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, 

megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el 

gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel közelednek hozzájuk, és tapintatot, 

elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a gyermekek igényei, 

családból hozott szokásai.  

Az óvodapedagógus a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek egyre 

önállóbban elégítsék ki szükségletüket. Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés 

szervezettségét az óvodába lépés pillanatától biztosítsa az óvodapedagógus. A befogadás ideje 

alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, 

testápolási szokások sorrendjét.  
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Az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok a dajkák bevonásával állapodjanak meg a 

szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében az azonos gyakoroltatás érdekében.  

A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, mely az elhasznált energiát pótolja és a további 

testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 3/4-ed 

részét az óvodában kapják, ennek érdekében folyamatos a kapcsolattartás a közétkeztető 

céggel. Az étkezési szokásokat az óvodapedagógus úgy alakítsa ki, hogy minél kevesebb 

várakozási idő maradjon, jól szervezetten, lehetőleg a folyamatosság módszerével éljen. 

 

Egészséges táplálkozás  

Alapelvek:  

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak  

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. A helyes táplálkozási 

szokások kialakításánál a rendszeresség az első szempont. Sajnos sok család életvitele éppen 

ezt a rendszeres, időbeni étkezést nem biztosítja, ezért fokozottan figyelnünk kell arra a 

napirendben, hogy meghatározott időintervallumon belül történjenek az étkezések. 

Az óvodásgyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az 

óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. A 

fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségő a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai 

étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás 

minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de 

szemléleten (étrend-összeállításon), és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő 

táplálkozáson) is múlik.  

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket 

tartjuk számon:  

(1) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs  

(2) gyümölcs, zöldség,  

(3) hús, hal, tojás,  

(4) tej és tejtermék,  

(5) olaj, margarin, vaj, zsír.  
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Az óvoda és a pedagógus feladatai a helyzet javításáért:  

- Kulturált körülmények között a fogásokat folyamatosan felszolgálja (várakozási időt kerüli). 

Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az ízeket, 

intenzív rágásra ösztönöz, folyamatosan folyadékot biztosít. Életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelően kanál, villa és kés helyes használatával ismerteti meg a gyerekeket. Fokozottan 

ügyel a táplálék érzékeny gyermekek diétájára. A szülőkkel együttműködve mindennapos a 

zöldség – gyümölcsfogyasztás.  

- A szülők felvilágosítása érdekében folyamatos a védőnői kapcsolattartás, fórumok 

szervezése, ahol hasznos tanácsokat adnak, hogy az óvodai étrendet otthon milyen 

ételféleségekkel egészítsék ki. Kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok 

étrendbe állítását, így a cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. Töröljék étkezési 

szokásrendjükből a cukrozott szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. 

Szerepeljen a családi étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és 

annál több alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül), barna kenyér. 

Óvodai napirend keretében ismertessék meg az óvónők a gyermekeket új ízekkel, addig 

ismeretlen étel-és italféleségekkel. Tegyék az étkezést örömtelivé, teremtsenek jó hangulatot 

az ételek elfogyasztásához.  

- Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében kapcsoljanak be a napi programba alternatív  

egészségfejlesztő programot, (pl. projektek), teremtsenek játékos alkalmat arra, hogy a 

gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. zöldség és 

gyümölcssaláta készítés).  

- A foglakozások során kerüljön lebonyolításra az egészséges táplálkozást népszerűsítő 

foglalkozás.  

- Az egészséges táplálkozás egészségre gyakorolt hatásai adnak alapot a foglakozásoknak. Így 

a gyerekek őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés 

során, mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még 

vonzóvá a gyermekek részére az óvó nénik. A legvonzóbbak a kóstolók. Készül saláta 

zöldségből, gyümölcsből. Sütemény teljes kiőrlésű lisztből, barna cukor felhasználásával.  

- Tejtermékekkel kapcsolatos foglalkozást is tartanak az óvónők, a boltokban kapható minden 

féle tejterméket vásárolnak a gyerekek és kóstolják végig az óvodában a kínálatot. 

Beszélgetnek a tej fontosságáról miért is fontos az emberi szervezet számára, kiemelve a 

csontok, és a fogak egészségét.  
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A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a 

szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a kezdeti étvágytalanságot, 

válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. 

Biztosítsák, hogy a nap bármely szakában ihassanak.  

A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a 

gyermekek ápolása közben teremtsen interakciót, hogy a gyermek kívánsága, kérése alapján 

tudjon segíteni. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az 

óvodai és a családi szokások, összehangolása segít az azonos elvek betartásában. Különös 

gonddal védje a gyermekek érzékszerveit.  

A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC-használathoz a 

felnőttek teremtsék meg a feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, önállóan 

végezhessék ezeket a teendőket.  

A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítására fokozott 

figyelmet fordítunk:  

 - csapok elzárása  

 - folyékony szappan használata  

 - levegő minősége a csoportszobában  

 - közvetlen környezetünk tisztán tartása (csoportszoba, udvar ).  

Az időjárásnak megfelel öltözködés védi a gyermeket, ezért az óvodapedagógus hasson a 

szülőkre,  

hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket. Ennek kialakításában a szülők lehetnek a 

partnerek, akiket fontos meggyőzni a praktikus, ízléses öltözködés előnyéről.  

(nyáron kalap és fényvédőkrém használata )  

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek a 

természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle 

mozgásfejlesztő eszközökön.  

Emellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos tevékenységek jól szolgálják a gyermekek  

mozgáskoordinációjának fejlesztését.  

A rövid ideig tartó, szervezett mikro-csoportos séták is hozzájárulnak a gyermekek  

mozgásszükségletének kielégítéséhez. Az egészséges életmódra nevelés nem csak az óvoda  

udvarának és épületének célszerű hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat, kirándulásokat  

a szabad természetben, nagyobb füves réteken, dombokon, erdőkben.. A természet  

szépségének élvezete, a szabad természetben való játék öröme, a mozgás szabadsága, a  

mozgást követő pihenés és nyugalom legbiztosabban vezeti el a gyermeket a természet  
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szeretetéhez, védelméhez, és a környezettudatos szemlélet és magatartás kialakulásához. Az  

óvónő tudatossága abban nyilvánul meg, hogy gondosan megválassza a helyszíneket és  

felhívja a figyelmet a környezet megóvásának fontosságára. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta levegőre van 

szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtsük meg a feltételeket. A nyugodt 

pihenés feltétele a csend, bizonyos bezártság. Elalvás előtti mesélés, és az azt követő altatók 

dúdolása kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal éljék át az altató hatására 

kialakult szendergés állapotát.  

 

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása  

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve gondozza a 

felnőtt mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek, ez feltétlenül fontos láz, hányás, kiütés, 

hasmenés, bőrpír, erős köhögés estén. A fertőzések terjedését a gyakori szellőztetéssel, 

edzéssel, megfelel öltözködéssel, külön törölköző használatával igyekezzenek gátolni. 

Három-négy éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka 

általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. A felnőttek 

óvakodjanak a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód és 

a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okokat.  

 

Mindennapos testnevelés, testmozgás:  

A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 

testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a prevenciós fejleszt tornák, a 

mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, 

fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása javítható. 

A gyermekek mozgásának fejlesztése örömforrás és alkalmas lehetőség az 

esetleges mozgáshibák korrigálására is. Az optimális mozgásfejlődéshez biztosítani szükséges 

a spontán mozgáslehetőségeket, mégpedig az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

Ajánlatos tehát minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán mozgásra. A 

gyermekek napirendjét úgy kell összeállítani, hogy elkerüljük az egyoldalú terhelést, azaz 

lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel járó tevékenységet. A mozgás és 

pihenés egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek egyoldalú igénybevételét 

elkerülni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek el a szabad levegőn. 

A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, hogy mindennapedzési lehetőséget 

biztosítunk számukra. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a 
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gyermekek ellenálló képességét. Ezért mindennap - ha lehet kétszer is - tartózkodjanak a 

szabadban, ha az időjárás engedi. 

A gyermekek a víz edző hatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda udvarán  

pancsoljanak, zuhanyozzanak. (A zuhanyzót egy fára kötött locsoló is helyettesítheti.)  

Edzési lehetőség a kerékpározás, rollerezés és a téli időszakban szánkózás, csúszkálás, a 

lehetőségek szerint korcsolyázás. A szervezett edzési programok maximális ideje 10-20 perc. 

A kondicionáló mozgások adjanak igazi felfrissülést, felüdülést a gyermekeknek.  

- A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása.  

Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A 

gazdag tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak és esztétikus, nyugtató 

hatású színharmóniát áraszt, jó alapot ad az óvodai nevelőmunkához.  

Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar. Az udvar akkor tölti be funkcióját, ha a  

gyermekek szinte egész napjukat kinn tölthetik. Az óvoda udvarát úgy célszerű kialakítani, 

hogy minden csoportnak legyen egy állandó helye, ahol a gyermekek bármikor megtalálhatják  

óvodapedagógusukat. Ugyanakkor legyen egy olyan udvarrész, ahol a gyermekek kisebb-

nagyobb társaikkal együtt játszhatnak p1. focipálya.  

Az udvaron legyen árnyékos és napos játszó rész, Legyen füves, homokos, betonos rész is. Az 

udvar esztétikai szépségét adja a sok Szép virág, cserje, ízlésesen kialakított gyermek virágos 

kert. A mozgásfejlesztő eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. Minden 

csoport rendelkezzen homokozóval, lehetőség szerint, rajzoló - gyurmázó asztallal. A vizes 

edzés jó feltételét adja a tusolóval felszerelt óvodai pancsoló. A labdás játékokhoz megfelelő 

nagyságú terület álljon a gyermekek rendelkezésére. Az óvoda udvarán legyen olyan  

udvarrész, ahol énekes játékokat játszhatnak a gyermekek. 

 Az udvaron a gyermekeknek legyen biztosítva a higiénikus tárolással elkészített ivóvíz 

(ivókút). 

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának figyelembevételével az  

óvodapedagógusok esztétikusan rendezzék be.  

A több funkciót betöltő csoportszobát tegyék alkalmassá a játékra, a tevékenységek 

végzésére, az étkezésre, az alvásra és a pihenésre. A csoportszoba barátságossá, otthonossá, 

esztétikussá tétele az ízlésközvetítés miatt, valamint a gyermekek jó közérzetének biztosítása 

miatt is fontos. A természetes világítás felhasználása céljából az ablakot hagyjuk szabadon, 

csak olyan függönyt használjunk, ami nem veszi el a fényt. A mozgásos tevékenységeket 

mindig nyitott ablaknál végezzék a gyermekek.  
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Főtés idején a száraz levegő enyhítésére párologtató, levegőtisztító szükséges. Erős napsütés 

ellen a csoportszobát világos függönnyel vagy napellenző használatával védjék. 

Az óvodapedagógus a többféle játéktevékenységhez alakítson ki elkülönített csoportszoba 

részeket. Teremtse meg a nyugodt légkört a mindennapos meséléshez. Legyen olyan sarok 

vagy csoportszoba rész, ahol a gyermekek összegyűjthetik a mikrocsoportos séták alkalmával 

talált ‘kincseket’.  

Az öltözők berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosítson minden feltételt a 

nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez. Minden gyermeknek van külön ruha- és cipőtartó szekrénye 

vagy polca. Az öltözőben a szülők részére van egy esztétikus hirdetőtábla, amely aktuális 

információkat közöl. A mosdóban megfelelő mérető eszközök segítsék s szükségletek 

kielégítését. Minden gyermeknek legyen elkülönített törölközője, fésűje. 

A környezet megszerettetését, a zenei nevelést, a játékidő élménytéli eltöltését segíti a mobil 

videó szekrény. 

 

Személyi higiéné 

Óvodapedagógus feladatai:  

Tisztálkodás  

A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők egyéni tempó szerinti 

végzésére.  

Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes sorrendiséggel és technikával, egészségügyi 

szokásokkal. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések 

megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítja a gyermekekben. 

Ezen belül a test tisztántartásán értjük a bőr, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását, a 

ruházat higiéniája az mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk 

tisztántartására is hangsúlyt fektet. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújt. 

Fokozatosan kialakítja az önállóságot. 

 

Öltözködés  

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a ruházat elhelyezésében a 

saját polcán. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az 

időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. A szülőkkel való 

kapcsolattartás során a megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására 

javaslatot tesz. Például: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő 

cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása.  
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Pihenés  

Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit biztosítja, 

ellenőrzi a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését ( a lehető legnagyobb 

távolságban). A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó szokásrendszerrel, pl. mesével, 

énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát a csoport 

szükségleteihez igazítja. Az ágyneműről és annak tisztításáról a szülő gondoskodik, általában 

havonta és a gyermek minden megbetegedése alkalmával.  

Egészséges tiszta biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok kialakítása.  

Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése 

csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a 

mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés a higiéniás szabályok 

betartatása a gyermekkel.  

A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott 

odafigyeléssel kezeli, szükség esetén kezdeményezi javítását, cseréjét. Különösen az udvari, 

vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek figyelmét a helyes eszközhasználatra, 

biztonságos közlekedés szabályaira.  

A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek bevonásáról  

gondoskodik, az óvoda fogorvosa, védőnője, szakszolgálatok segítségével.  

A Szakértői Bizottság logopédusával konzultál, aki hetente tart foglalkozásokat óvodánkban. 

A nevelési év elején a logopédus felméri a beszédhibás gyermekeket, s az órarendjében a 

fejlesztő foglalkozásokat megtervezi.  

A Szakértői Bizottság pszichológusával, egyéb szakemberével kapcsolatot tart, aki évi  

rendszerességgel megvizsgálja a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket, javaslatot ad az 

egyéni bánásmódra és a fejlesztésre, valamint speciális pszichológiai terápiára fogadja őket. 

Az óvodapedagógus a javaslatokat beépíti az egyéni fejlesztő munkába.  

 

Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezetőszerek fogyasztásának megelőzése. 

Alapelvek:  

A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az 

óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói 

modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó 

felnőtt nagyobb hatást gyakorol a gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az 

óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Ezért az óvoda 
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feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként 

szolgálhat.  

A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei:  

Szabad beszélgetések.  

 

A bántalmazás, erőszak megelőzése  

Alapelvek  

A WHO definíciója:  

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek 

egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális 

sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy 

hatalmon alapul.”  

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, 

vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, 

táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy 

valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, 

erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen 

mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden 

olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, 

akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.  

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő 

erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a 

felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek 

van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a 

védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.  

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy 

ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem 

akadályozza meg, illetve nem jelenti.  

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás,  
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mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, 

halálához vezet,  

vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

(gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)  

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot 

jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez 

magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem 

kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 

támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez 

nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy 

szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek 

kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a 

gyermek, szem és fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen  

komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.  

Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, amelyet a 

gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi beleegyezését 

adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem érett, továbbá amelyet 

tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az adott környezetben elfogadott 

tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és gyermek, vagy olyan korú gyermek és 

gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon 

vagy hatalmi helyzeten alapszik, és a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, 

vagy megelégedettségét szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik:  

egy gyermek kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra,  

a gyermek kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás 

formájában, -  

a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó felvételek, vagy 

előadások, megnyilvánulások formájában.  

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az 

esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok 

szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan 

molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövetı egyaránt kapjon 

megfelelő segítséget. Speciális terület a  

testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt. A pedagógus 

alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben 
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kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermek, tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében.  

• Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési  

nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, 

illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez. A 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat 

segíti.  

• A nevelési i intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében 

és  

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a  

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.  

• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatni kell a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről (óvodavezető), valamint arról, hogy milyen időpontban és 

hol kereshető fel.  

A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős 

fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos 

cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem 

elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is 

szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezletekre megbeszélési anyagként 

alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések kivédését. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén  

- A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül  

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek.  

- A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 

használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt.  

- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból.  

Készségszinten használják a kanalat, villát, kést.  

- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek.  
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- Étkezés közben halkan beszélgetnek.  

- Teljesen önállóan öltöznek.  

- A ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket önállóan befőzik, bekötik.  

- A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcukra helyezik.  

- A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.  

- Ügyelnek saját külsőjükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.  

Mindent megteszünk óvodánkba járó gyermekek egészségének megőrzése és betegségek 

megelőzése érdekében A betegségből visszatérő gyermeket különleges védelemmel óvjuk a 

visszaeséstől (öltözködés, fokozatos terhelés).   

 

1.4 A csoportok szokásrendszerének kialakítása 

 

Az óvoda mindennapi életének zökkenőmentességét, harmonikusságát és nyugalmát 

biztosítja, ha megfelelő szokásrendszert sikerül kialakítani. A szokásalakítás hosszú, 

fáradságos munka, ami olykor unalmasnak is tűnik, hiszen a jó szokásrendszer a mindennap 

gyakorolt cselekvések sorozatának állandó ismétlése. Azt azonban nyugodtan állíthatjuk, 

hogy a fáradtság később nagyon is megtérül a három –négy évig tartó óvodai nevelés során. A 

szokásalakításban is elsődleges maga a cselekvés, a tevékenység, ami az egész személyiséget 

fejleszti. A feladatmegoldás ez esetben is öntevékenységre és a gyermek aktív 

együttműködésére épül. 

 

„ A cselekvést motiválja a példa, a cselekvés végrehajtását segíti, könnyíti a szokás és a 

cselekvést szabályozza a nevelői  követelés."  

A szokásrendszer kialakítása az utánzáson és az ezzel összefüggő azonosuláson nyugszik. A 

szoktatás esetében tehát a példamutatásnak van kiemelt szerepe. Ez igazán egyszerűen 

belátható, hiszen köszönni megtanítani gyermeket úgy lehet, ha az óvónő is köszön minden 

nap minden egyes gyereknek. A szokástanításnak azért is van jelentősége a 

személyiségfejlesztés szempontjából, mert egy általános tudatmentesítő szerepe van. A jól 

kialakított szokások, melyek rendszert alkotnak, nem kívánnak akaratkifejtést a gyermektől, 

és nem kell koncentrálni sem, hiszen automatikusan cselekszik a gyermek, amikor belép a 

csoportszobába és köszön, amikor belépés előtt megtörli a lábát, igényévé válik az étkezések 

előtti  kézmosás, stb. A szokásrendszer kialakulásával a mindennapi cselekvések egy része 

gazdaságosabbá válik, kiküszöbölődnek a felesleges mozdulatok, mindenki számára 

egyértelmű keretet kap a napi óvodai élet. 
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A szokásalakítás módja tehát: utánzás-ismétlés- tudatossá váló cselekvés. 

 

Azért tekintjük nagyon fontosnak a szokások és szokásrendszerek kialakítását, mert a csoport 

nyugalmát, derűs légkörét alapvetően befolyásolja a kialakított szokásrendszer minősége. Erre 

építhető fel a harmonikus, kiegyensúlyozott tevékenységekkel teli napi óvodai élet. 

A szoktatás szabályai: 

 a szoktatáshoz teljes határozottság szükséges a nevelő részéről  

 a szoktatás tökéletes beidegződést, begyakorlást jelent  

 a szoktatás alatt nem tehetünk kivételt, nem lehet kihagyás, a szokás automatikussá 

válása érdekében 

 a rendszeres odafigyelés a szokás kialakításának folyamatában ne csupán 

figyelmeztetést és főleg ne prédikálást, szidást jelentsen  

 a pozitív példa, a pozitív motiválás és a tényleges cselekvés vezet a leggyorsabb 

eredményre. Az öntevékenység, az örömmel végrehajtott cselekvés itt is gyorsabbá és 

biztosabbá teszi a végeredményt. 

 A szokások kialakítását mindjárt az első óvodai napon kezdjük el. 

 A megvalósítás sikere a rendszeres napi gyakorláson múlik. 

 A szoktatás során célokat tűzünk ki, feladatok elé állítjuk a gyermeket. 

 A végrehajtást ellenőrizni, értékelni szükséges. A követelésnél mindig vegyük 

figyelembe a gyermek adott lehetőségeit, konkrét helyzetét és életkori sajátosságait. 

Ne legyen túlzott az elvárásunk, de alultervezett sem. 

 A szokáskialakítás gyors sikere a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, dajkák 

munkájának teljes összhangjával érhető csak el. 

 

2. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében: 

 

A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. 

A gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban:  

a) Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy belső követelmény teljesítésének 

eszköze  

b) Képesség felhasználás, képesség fejlesztés 

eszköze 

 

A nevelő hatás pedagógiai feltételei: 

a) a tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás, stb.) közös feladata az 

óvodapedagógusnak, dajkának, és az egész óvodai környezetnek 
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b) a tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot 

igényel (semmit se végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsünk amikor 

arra szükségük van a gyerekeknek) 

c) a tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvoda 

pedagógusnak. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott 

tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya, stb. lehet az értékelés 

kiinduló alapja. 

 

A személyiség felfogható az egyénre jellemző' tevékenységhierarchiaként: 

 

A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó 

tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni a 3-7 éves 

korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi vágy 

jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét, és utánzásra 

ösztönzi. A megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú 

gyermekeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik; minél kisebb a gyermek, annál 

gyakrabban változtatja tevékenységi formáit. Ennek következtében egy adott tevékenység 

általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az 

óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben 

meghatározzák a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve 

segítheti elő a tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú 

gyermek életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A 

gyermek számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, 

esetleg a szabadidő kellemes eltöltése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

 Biztosítani minél változatosabb, többfajta tevékenység egyidőben történő 

gyakorlásához a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek) 

 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára 

 Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban. 

 

3. A képességek szerepe a nevelési cél elérésében 

 

A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a 

társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Végső 

soron minden alkotó, termelő képesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. Az egyéni 
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képesség részben öncél, az önmegvalósítás mértéke, részben a társadalmi létezés eszköze, a 

társadalmi haladás feltétele, forrása. Ezt a kettő meghatározottságot a pedagógiának nem áll 

módjában megkerülni, a belső arányokon, a tendenciákon azonban lehet módosítani, az 

önmegvalósítás és a társadalom érdekeit szolgáló tevékenység teljes vagy részleges 

egybeesését elő lehet segíteni. 

 

A tevékenységszervezés és a képességfejlesztés kölcsönös kapcsolatban áll egymással: 

A nevelés a társadalmilag szükséges egyéni képességek intenzív fejlesztése. Ebben a 

minőségben egyszerre több részfunkciót teljesít; 

 

a nevelés 

 orientáló tevékenység is, 

 tevékenységszervezés is, 

 képességfejlesztés is. 

 

Az első két funkcióval korábban már foglalkoztunk. Most a harmadik részfunkció 

sajátosságait és teljesítésének feltételeit vizsgáljuk közelebbről. 

 

A lehetséges emberi képességek és tulajdonságok száma szinte végtelen; ezeket képtelenség 

lenne áttekinteni és külön-külön formálni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének a 

nevelés szempontjából kitüntetett képességosztályok. 

 

A társadalmi és egyéni szempontokból lényeges képességek két nagy csoportba sorolhatók: 

1. Az első csoportba tartoznak a kooperációs képességek 

2. A második csoportba tartoznak a kommunikációs képességek. 

 

Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát, 

stb. mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenység társadalmisága (közhasznú volta, kulturális 

színvonala, relációgazdagsága, stb.) határozza meg. Más szóval: korántsem mindegy, hogy 

miben kooperálunk, hogy miről kommunikálunk. 

 

A tevékenység több szempontból is bázisa a képességfejlesztésnek: 

 a tevékenység a kifejlesztett képesség forrása (mivel a képességek tevékenység közben 

fejlődnek) 

 a tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a képességek fejlesztésének (a 

képesség, meghatározott tevékenységekre való alkalmasság) 

 a tevékenység a képességfejlesztés eszköze (az adekvát képességek csak konkrét 

tevékenységek által formálhatók) 
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 a tevékenység a kifejlesztett képességek felhasználásának, kifejtésének színhelye (a 

képességek csak meghatározott tevékenységekben nyilvánulnak meg). 

 

A képesség és a tevékenység annyira mély és genetikus kapcsolatban áll egymással, hogy 

csak a reáltevékenységekre alapozott nevelésnek lehet igazi esélye a sikeres 

képességfejlesztésre, hiszen minden képesség valamilyen tevékenységre való alkalmasság, és 

a képességek csak tevékenységekben fejlődhetnek ki és nyilvánulhatnak meg. Ez az általános 

képességekre is érvényes. Nincs olyan általános képesség, amelynek ne valamilyen konkrét 

tevékenység lett volna az eredeti forrása. A kommunikációra és a kooperációra való 

képességet a gyermek a kommunikáció és a kooperáció egymással összefüggő folyamatában a 

kommunikáció és a kooperáció gyakorlása közben és által szerezheti meg. Ezek, mint 

említettük, kitüntetett képességosztályok; bár nem tartalmazzák az emberi képességek 

összességét, magukban foglalják azokat a lényegi képességeket, amelyek a tudatos emberi élet 

folytatásához elsőrendűen szükségesek. Az emberi képességek összessége több emberformáló 

folyamat, pl. a szocializáció, a művelődés eredményeként jelenik meg. Az előbbiek azonban 

itt is aktív szerepet töltenek be: szervezik, rendezik, hatékonyabbá teszik, stb. az egyén 

képességstruktúráját. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében: 

 

 Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára, a képességeik kibontakoztatásához 

szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit 

 A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő 

képességeiről. Ennek ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére 

 A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre 

egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást 

 Minden gyermek képességét önmagához - a saját lehetőségeihez - viszonyítva 

igyekezze fejleszteni. 

 

III. A tudatos fejlesztés feltételei 
 

A 3-7 éves korú gyermek fejlesztése a nevelési céloknak megfelelően a nevelési folyamatban 

valósul meg. A nevelési folyamat a környezettel való állandó és szoros kapcsolatban zajlik. A 

nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési céloknak megfelelő 

tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos fejlesztés az 

óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A 

társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, összetétele, 
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a szülők igényei mind befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A tudatos fejlesztést az 

objektív és szubjektív feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. 

 

Az objektív (külső) feltételek: ld: az óvoda anyagi bázisa 

 

A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei: 

 

1. Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése 

 

A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésre kerül. Az aktív nevelés 

tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Ezt 

komolyan kell venni és beépíteni a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket ugyanis saját 

környezete, saját tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni 

a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg, ezekre az élményekre, tapasztalatokra 

szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A fejlesztés során abból kell 

kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. Ezzel válik lehetővé a 

gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába. 

 

2. Az óvodapedagógus modell szerepe 

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek 

tekinti a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően az 

óvodapedagógusnak kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Óvodáskorban, de későbbi 

életkorban is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy 

mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogy öltözködik, stb. Különösen 3-4 

éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a gyermek teljesen 

kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg hozzá legközelebb 

álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál az óvodapedagógus, a 

gyermek környezete és azon belül elsősorban a család. Gyakran előfordulhatnak 

értékkonfliktusok a család és óvoda között. Ilyenkor az óvodapedagógusnak rendkívül 

tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelítenie a megoldás 

felé.  A gyermek már megtanul és magával hoz bizonyos értékeket a családból, melyeket az 

óvodában is tiszteletben kell tartani. Az óvónőnek figyelembe kell vennie a családok 

sajátosságait, szokásait. az együttműködés során érvényesítenie  kell az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait . Az óvónő mintegy 

átveszi, átvállalja a gyermek óvodai életében az anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát 

sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. Ezért gondoljuk 
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azt, hogy a gyermek harmonikus fejlesztésének alapkövetelménye abból indul ki, hogy a 

gyermek-felnőtt kapcsolat alapja és mintája egész gyermekkoron át a gyermek-szülő viszony. 

Ebben a kapcsolatban kell az óvónőnek napközben mintegy helyettesítenie az anyát. A 

biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága. Az óvodában még 6-7 

éves korban is igénylik a gyermekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és 

az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést 

igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermekeket, hanem a gyermek is hat 

rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi magatartás feltételezi az önállóság, 

rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. 

Tudomásul kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló 

gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. A 

tevékenységközpontú programmal dolgozó óvodapedagógusok merészen elengedhetik a 

fantáziájukat, mert minden, a csoportot érintő kérdésben, legyen az napirend, vagy tartalmi 

kérdés, szervezési probléma vagy az élet adta szituáció, nemcsak lehet, de kell is a 

lehetőségekhez mérten a döntésekbe a gyermeket bevonni. 

 

3. Az óvónő és a dajka együttműködése 

 

A dajka jelenléte és a szerepe az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett pedagógiai 

munkát, sőt azt tapasztaltuk, hogy mintegy kirekesztődtek a dajkák a nevelési folyamatból. A 

tevékenységközpontú óvodai program megvalósítása során a dajka munkája az 

óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen 

segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az 

óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével, hatást 

gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és 

tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva 

legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. 

Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport 

fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás, megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő 

hatásokat. 

 

IV. A komplex fejlesztés tartalma 
 

Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív részese lesz 

saját természeti és társadalmi környezete kialakításának. Éppen ezért a tevékenységközpontú 

óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat, 

négyes feladatrendszerének elemei a gyakorlatban nem különülnek el egymástól. 
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A feladatrendszer elemei: 

1. Játék és tanulási tevékenység 

2. Társas és közösségi tevékenység 

3. Munkatevékenység 

4. Szabadidős tevékenység 

 

A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt jelentik az 

óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a 

gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, azok 

komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Természetes tehát, hogy a 

feladatrendszer elemei mereven nem választhatók el egymástól, mint ahogy a tevékenységek 

is összefüggenek egymással. A gyermek számára egy adott tevékenység mint pl. a sepregetés 

éppúgy lehet játék és munka is, mint ahogy beletartozhat a közösségi tevékenységek körébe, 

hiszen másokért, másokkal együttműködve végezheti. Pontosan ez az oka annak, hogy a 

nevelés tervezésekor nem szedhetjük szét a feladatrendszer elemeit, hanem egységben 

gondolkodva a tervezett tevékenységekből kiindulva kell a tervezést átgondolnunk. Miután a 

tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is a komplex 

gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek 

szétdarabolásának szándéka vezeti gondolatainkat. 

 

1. Játék és tanulási tevékenység 

 

A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék 

nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, 

hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az 

életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat 

bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit 

és újraélheti kellemes élményeit, A környező világról sőt a világegyetem egészéről is a 

játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. 

 

A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell 

felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága 

természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett úgynevezett 

"játékos módszerekkel" nem helyettesíthető a gyermeki tevékenység. A gyermeki 

tevékenységet - különösen a játékban - nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység 

tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt 

tevékenységeket ismerjük el, hanem a "szellemi alkotást" is tevékenységként fogjuk fel a 

játék során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen 
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eszközzel vagy tárggyal helyettesíti azokat. Minden gyermeki tevékenység - beleértve a 

játékot is - felosztható spontán és az óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon 

fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek tárgyi lehetőségek megteremtését, melyeknek 

hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett vagy irányított 

játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli a 

gyermek a felnőttel való együttjátszást. Csupán a helyes arányok megtalálására kívánjuk a 

figyelmet felhívni. A nevelési folyamat: intenzív képességtermelő jellege ugyanis alapvetően 

attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki 

öntevékenység rendszerét kiépíteni. A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó 

öntevékenység a legfőbb biztosíték arra nézve, hogy az öntevékenység az önfejlődés, az 

önfejlesztés motívumait, képességeit és készségeit is létrehozza. 

 

Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata 

megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és 

szükség esetén indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az amit a 

kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre 

nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú 

program alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek 

az elmélyült játékra. A játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket 

azonban az óvodapedagógusnak kell biztosítania. Külön szót érdemek az élmények szerepe a 

gyermek játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a 

környezetből hoz az óvodás, vagy legyen az az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli 

jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk 

megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt 

módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán 

élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, 

hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. Általában a gyermek spontán 

szerzett élményei és tapasztalatai nem kapnak kellő figyelmet. A legjobb esetben 

meghallgatják a felnőttek ezeket az élményeket, de nem számolnak a továbbiakban vele. A 

tevékenységközpontú óvodai nevelés nemcsak feltételezi, hanem el is várja az 

óvodapedagógus ilyen irányú figyelmét, érzékeny reagáló készséget. Ilyen pedagógiai 

alaphelyzetben már valóban nem lesz mesterkélt és erőltetett a gyermekek képességeire 

építve, azt alapul véve fejleszteni az egyént éppúgy, mint a csoportot. 

 

A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az 

óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. 

Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva, olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben 
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a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedést nagymértékben 

elősegítheti. Gondoljunk pl. a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli 

önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség  

kibontakoztatásának lehetőségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások 

mozgósításának képessége vagy az alá-fölé rendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-

egy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikus, a gyermekközösség 

elfogadott belső törvényszerűségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is, 

melyek a szimbolikus szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk 

előzményeivé avatják. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése 

 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára 

 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása 

 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához 

 Az egyéni élményeken túl, közös élmény szerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása 

 Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel 

 

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a 

tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden 

pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, 

játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb 

színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a motoros, a szociális és a verbális tanulás 

összefonódik, komplex formában jelenik meg. Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű 

annál, hogy csupán a játékkal való összefüggésein keresztül értelmezzük. A nevelési folyamat 

egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán vagy irányított 

módon tanuljon a kisgyermek. A tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat 

egészének.  

 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és 

használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe 

vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek 

fejlődésének szempontjából.  Ezt nem lehet kiváltani, vagy helyettesíteni az egyoldalú 

intellektuális fejlesztéssel, aminek jelentőségét elismerjük, ám mértéke és hatása alatta marad 

a tevékenységek általi fejlesztésnek. A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az 

érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés azért központi kérdése a tanulási folyamatnak, 
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mert szerintünk kevesebbet, de azt jobban, alaposabban, több oldalról megközelítve kell a 

gyerekek számára közvetítenünk és velük együtt átélnünk. Miután a gyermek a világot 

komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni. 

Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, 

ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. Egyáltalán 

nem mellékes az a szempont sem, hogy azok a tanulási tapasztalatok, melyeket óvodáskorban 

szereznek a gyermekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra is. Nem 

mindegy, milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen már 

kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanul-e a gyermek. Képes lesz-e saját 

motiváltságból kiinduló erőfeszítésre a tanulás során. Ennek a belső motiváltságnak a 

kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, 

hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső 

motiváció (jutalom) késztesse erre. A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk 

a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelő feladatokról 

van szó. A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények 

erősítik a, gyermek önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák 

megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, 

félőssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát és alatta marad saját 

teljesítőképességének. Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedő abban, hogy 

milyen feladat elé állítja az egyes gyermekeket, mennyire képes megismerni és fejleszteni a 

gyermeket egyéni adottságainak figyelem-bevételével. A program keret jellege biztosítja az 

óvodapedagógusok számára a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességéhez 

igazodó tanulási kereteket és formákat. A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás az 

óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretek között valósul 

meg. Beszélgetések, tapasztalatszerző séták, kötött és kötetlen stb. formájában egyaránt 

megoldhatók a napi élet bármely mozzanatában. Ez teljes egészében az óvodapedagógus 

kompetenciájába tartozó kérdés. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás) 

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének 

kielégítése 

 Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol 

megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit 

 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása 

 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztése 
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 Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben 

saját teljesítőképességét is megismerheti 

 

2. Társas, közösségi tevékenység 

 

A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni és 

együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai szempontból 

sikeres formálásnak legfontosabb feltétele, hogy a tevékenység - társadalmi és egyéni –érték 

tartalma és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető legyen. Az 

együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát, stb. 

mindenek előtt az alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága (közhasznú volt, kulturális 

színvonala, relációgazdagsága stb.) határozza meg. Pedagógiai programunk négyes 

feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek 

kifejlesztéséhez. A társas és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő 

kifejlesztése rendkívüli fontossággal bír a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, 

azaz az életre nevelés szempontjából. Pedagógiai programunk a gyakorlat szükségleteiből 

kiindulva vezeti le a társadalmi követelmények rendszerét. A tulajdonságok, a képességek, a 

készségek, a szükségletek olyan rendszerét kívánja formálni, amelynek segítségével a 

gyermekek részvétele a napi életben (társadalmi gyakorlatban) egyszerűbbé, könnyebbé, 

gyorsabbá válik. A társadalom élete, a társadalmi gyakorlat pedig jórészt a társas és közösségi 

kapcsolatok keretén belül zajlik. Nagyon fontos feladat tehát már az óvodában tudatosan 

törekedni a közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység 

kibontakoztatására. Mindez természetesen nem jelenti a egyén fejlesztésének mellőzését. A jó 

közösséget mindig egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, 

ambícióikat, vágyaikat képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Az élet is ilyen. 

Bizonyos korlátok között kiélhetjük magunkat, azaz nekünk éppen úgy szükséges 

alkalmazkodnunk másokhoz, ahogyan mások is alkalmazkodnak hozzánk. A cél az, hogy az 

adott lehetőségek között a legtöbbet legyünk képesek egyéniségünkből kihozni, ezzel is 

gazdagítva a közösséget. Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani 

személyisége pozitív és széleskörű kifejlődéséhez.  A társas és közösségi kapcsolatok 

kialakítása a tevékenység bázisára támaszkodva a teljes nevelési folyamatot átfogja. Az 

óvodai csoport, az óvodai közösség sikeres formálása esetén a társadalom számára igen 

hasznos közösségi érzés, közösségi tudat és magatartás mellett mások megbecsülése, a 

különbözőség elfogadása, a közös szokások kialakulása, a hagyományok tiszteletben tartása, 

sőt a csoport közvéleménye is kialakul. A csoportban elfogadott normák befolyásolják a 

gyermekek cselekedeteit. Ha mindehhez még nyitott légkör, demokratikus és szeretetteljes 

irányítás társul, akkor tág teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési 

képességének kibontakoztatása irányában. A nevelőközösség szerepe ebben a folyamatban 
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meghatározó. A nevelőközösség belső tartása, gyermekszeretete, kivívott tekintélye és 

világos, pontos, tudatos, célirányos nevelő tevékenysége nélkül az elképzelt gyermekközösség 

kialakítása nem sikerülhet. Az óvodai gyermekközösség kialakítása a tevékenységek 

rendszerén keresztül valósítható meg. Az óvodában minden tevékenységnek a gyermek 

egyéni örömén túl a közös élményt is kell erősítenie. A társas kapcsolatok, a közös munka, az 

együtt játszás és a komplex foglalkozások rendszere is az együvé tartozás érzését erősíthetik, 

ha tudatosan igyekszünk ezt létrehozni. A lényeg, hogy a tevékenykedtetés sokszínű, 

változatos legyen, és a tevékenykedtetésen legyen a hangsúly. Mindent kipróbálhasson a 

gyermek, kivételt csak a testi és szellemi épségét veszélyeztető tevékenységek képeznek. A 

közösségi szokások kialakítása pedig a tevékenységek végzését segítse, a gyermekek 

cselekedeteit irányítsa. A szokások tegyék lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a 

másikat a tevékenység végzése közben, a szokásrendszer tegye lehetővé a gyermekek között 

jobb együttműködést, egymás tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenység során 

kialakuló viták lerendezését stb. Nem fegyelmezni, hanem tevékenységgel és az ehhez 

szükséges hellyel, eszközzel kell segíteni a gyermekeket' abban, hogy minél nagyobb 

önállóságra tegyenek szert óvodai életük során. A helyes szociális viselkedés megtanulásának 

színtere az óvodai csoportközösség. A felnőtt és gyermek között nem a feltétel nélküli 

szófogadás, hanem a demokratikus partnerviszony kialakítása a cél. Az óvodapedagógus 

ugyanúgy vegye figyelembe a gyermek jogos kívánságait és igényeit, mint ahogy a 

gyermektől is elvárja a szokások, szabályok betartását. A gyermekek egymás közötti és a 

felnőttel való kapcsolatában egyaránt a szabadságra, a nyíltságra és az őszinteségre kell 

építeni. A közösség lehetőséget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a különböző 

nézőpontok megismerésére, a konfliktusok kezelésére és megoldására. Ezek a folyamatok 

pedig a másokkal szembeni tolerancia kialakulásához vezetnek. A társas és közösségi 

tevékenységek a nevelőmunka egészét átszövik.  

 

Az óvoda nyitottsága, óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába történő 

közvetlen betekintést. Ez mindkét fél számára (szülő-óvodapedagógus) megnyugtató és 

biztonságot jelentő lehetőség, amit a gyermek érdekében kétoldalúan lehet hasznosítani. Az 

óvodapedagógusnak éppúgy szüksége van a nevelőmunkában a szülőktől érkező 

információkra, javaslatokra, mint fordítva. Az óvoda nyitottsága, hagyományok teremtésével, 

nyilvános, közös programok, ünnepek segítségével tovább növelhető. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban: 

 Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben 

lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek 

közötti minél gyakoribb kontaktusfelvételre 
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 A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és 

gyakorlása természetes szituációkban 

 A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás 

képességének kialakítása és gyakorlás 

 A konfliktusok kezelése 

 A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása 

 A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása 

 Arra nevelni a gyermekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a 

társaik irányában 

 

3. Munkatevékenység 

 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék 

és munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem vonhatjuk kétségbe. Az 

értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a szakismeretek gyakoroltatása, hanem a 

gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése. Éppen ez az a terület, ahol 

az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a 

gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző, 

megerősítő tényező. Nem elsősorban a munka tárgya, hanem megszervezésének  módja  fejti  

ki a már említett nevelő-fejlesztő hatást. Itt is érvényes, amit a tevékenységről általánosságban 

elmondtunk: alapvető követelmény az önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek 

megteremtése. A különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját 

személyiségével kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kerti 

munka közös vonásaként azt kell kiemelni, hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz 

tevékenykedtetést jelentsen az óvodában. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, 

amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. A 

gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan 

igyekezzünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. A gyermek éppúgy 

élvezi a munkatevékenységet, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz feladatokkal nem 

szegjük kedvét. A munka az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését 

éppúgy szolgálja, mint a személyiség fejlesztését és ha mindez pozitív élmények átélésének 

forrása lehet, akkor a gyermekek szívvel, lélekkel fogják végezni. 

 

Az első feladat olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. 

Ezen kívül igen nagy fontosságú, hogy a végzés során biztosítsuk a teljes önállóságot .A 

munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a 

gyermekre kényszerített feladat legyen. Váljon a csoport számára magától értetődő és 



40 
 

természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, 

egyéniségének, képességeinek megfelelő munkát végezheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami 

beépül az óvodai mindennapokba. A munkafajták közül ki kell emelnünk az önkiszolgálást, 

aminek az óvodáskor kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek magukkal 

kapcsolatban minden teendőt- testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása- a 

lehető legkorábbi időtől kezdve próbáljanak önállóan végezni.  

 

A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk ,hogy a gyerekek megtanuljanak 

önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint 

amikor szerepjáték játék megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. A nagyfokú 

önállóság és döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt 

szolgálják a gyermekek életre való felkészítését. 

Arra azonban mindenütt van lehetőség, hogy a gyerekek tisztán tartsák saját környezetüket, 

közösen megjavítsák, megtisztítsák játékaikat, hogy maguk rendezzék be a csoportszobákat, 

maguk díszítsék fel a termet, stb. 

 

Véleményünk szerint a kerti munka az a terület, ahol ez az értékteremtő képesség még 

tisztábban kimutatható. Fontosnak tartjuk tehát az óvodában az élősarok kialakítását és a kerti 

munka megvalósítását, mert a nevelésben játszott szerepén túl a természet, és a környezet és 

az ember kölcsönhatásának megtapasztalására igen nagy lehetőséget nyújt a gyermekcsoport 

valamennyi tagjának. Tavasztól őszig lehet tevékenykedni a kertben és közben rengeteg 

tapasztalatot-ismeretet szereznek a gyerekek. Óvodai kert alatt valódi kertet értünk, ahol a 

zöldségeket és virágokat nevelhetnek a gyerekek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban: 

 

Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, illetve 

a társai érdekében végzett munkatevékenységet. 

 Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, 

gyermekek számára megfelelő munkaeszközöket 

 A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a 

gyermekek elérhetik és használhatják a szükséges eszközöket. 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei 

nincsenek teljesen összhangban. 
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 Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a 

gyermekeknek és teljes önállósággal végezhessék azokat. 

 

4. Szabadidős tevékenység 

 

A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választás. 

Ez az öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte a felkínált 

sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen tud választani. 

Egyszerre szeretne mindenütt ott lenni, mindennel játszani, mindent megfigyelni. A szabad, 

autonóm egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a döntéssel. Ennek közelébe kell 

eljuttatni a gyermeket. Az ilyen döntést ugyanis már nem befolyásolják természeti 

szükségességek, társadalmi kötelességek. A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, 

semmivel sem helyettesíthető helyüket és szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, 

mert másképpen a gyermek sohasem tanulhatja meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga 

számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel. Ebben a tevékenységi szférában sem 

képzelhető el, hogy a hosszú ideig szorosan irányított gyermek egyszer csak öntörvényei 

szerint cselekvő önálló egyéniséggé válik. A kívülről irányított ember, különösen, ha 

hozzászoktatták tartósan önállótlan helyzetéhez, nem lesz képes belülről, önmaga által 

irányított emberré válni. 

 

Az alapvető társadalmi tevékenységet és az individuális tevékenységi formákat ötvöző 

nevelési rendszer nem képzelhető el, hogy a társadalom tagjai elsajátítsák a társadalmi és 

egyéni lét fenntartásához és gyakorlásához szükséges képességeket. Ezeknek a képességeknek 

a sokrétűsége, elméleti és tapasztalati megalapozottsága, egymást erősítő és kiegészítő jellege 

az egyike azoknak a nagy horderejű feladatoknak, melyeknek megvalósítását az óvodában 

lehet elkezdeni. Az óvodában persze sajátosan- az iskolától eltérő módon- értelmezzük a 

szabadidős tevékenységet. Ennek oka elsősorban az, óvodások egész nap az óvodában 

tartózkodnak, önállóan és a lehetőségekhez mérten szabadon tevékenykednek. bábozás, festés, 

rajzolás, zene-tánc, játéktanulás ,sakk, társasjáték, filmvetítés, mese-vers, barkácsolás, stb.) 

közül. Egész nap folyamán jut idő arra, hogy a gyermekek az óvónő által felkínált lehetőségek 

közül ( p szabadon választhassanak. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében 

 

 Választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át 

a változtatások lehetőségét és szükségességét 
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 Egyszerű, saját maga és a gyerekek által készített eszközökkel segítse elő a 

gyermekek fantáziájának fejlődését 

 Egész nap folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni képességek 

fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek 

teljesítésére. 

 

V. Az óvónő által kezdeményezett komplex 

tevékenységi formák rendszere 
 

A komplex tevékenységi formák lényege: 

 

a) Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek szintjén  

b) A tevékenységi formákat probléma centrikusság és egy-egy vezető szempont 

megléte jellemzi 

c) Az óvónő által kezdeményezett tevékenységeken tudatosan és tervszerűen 

integráljuk az adott problémához tartozó ismereteket 

 

1. A társadalmi érintkezést megalapozó , komplex 

tevékenységi formák. 

 

1.1 Anyanyelv 

 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek 

közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Ha 

tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a gyermeket nyelvi fejlesztésben 

részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem a gondolkodása is fejlődik. Az 

óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. 

Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva, segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, 

szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai 

tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőképességgel rendelkező, beszédében gátolt 

gyermek gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. 

Ugyanakkor egy kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőképesség birtokában jobb 

teljesítményt képes felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédkészségű 

gyermeket gyakran teljesítménye alatt értékelik. Minden gyermek beszédét meghatározza az 

otthoni nyelvi környezet. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a család, a környezet 

megismeréséből kell kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül 

kell hatást kifejteni. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és 

tapasztalatszerzéssel egybekötve lehet értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget 
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biztosítani, hogy nyugodt légkörben életszerű helyzetekben minden gyermek beszélhessen 

arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása 

nem megengedhető az anyanyelvi nevelés során. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a 

kellemes, nyugodt légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen 

körülmények között a gyermekek szívesen és gyakran beszélnek. A nap folyamán bármikor 

adódhat lehetőség a beszélgetésre, de célszerű a hétfői napokon erre külön is tekintettel lenni, 

hiszen ilyenkor otthonról és a külső környezetből hozott rengeteg élményt és tapasztalatot 

mondják el a gyermekek. A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, 

ösztönzést ad a kisgyermeknek a beszédre. Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus 

ügyeljen beszédének stílusára, a hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. 

Beszéde legyen érthető, egyszerű és világos. Figyeljen arra, hogy a gyermekek mindig választ 

kapjanak kérdéseikre. Ne vegye el a gyermekek kedvét javítgatással és figyelmeztetéssel a 

folyamatos beszédtől. Dicsérje és biztassa a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a 

beszédre. A gyermekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen 

arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással 

küzd. Szükség esetén kérje ki szakember segítségét. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

 Beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása 

 A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran 

nyilatkozzanak meg, mondják el élményeiket. 

 Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására 

 Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

 A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése 

 A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek 

legyenek a nyelvi kifejezés eszközeit variálni. 

 Beszédmegértés fejlesztése 

 Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés fejlesztése példamutatással 

 A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása 

 A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása 

 

1.2 Matematika 

 

Programunk a matematikai ismerettartalmak komplex kezelésére, az óvodai élet egészén belül 

megvalósuló fejlesztésre kívánja a hangsúlyt helyezni. Ez természetesen azt jelenti, hogy a 

matematikai nevelés komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére és megismerési 

vágyára épülve valósul meg, a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve: utánzásos, 

minta-modellkövető, spontán játékos tapasztalatszerzés, az óvodapedagógus által irányított 
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megfigyelésre épülve, gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás, a gyermeki 

kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok, az óvónő által kezdeményezett tevékenységi 

formákban. 

A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire: Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés építhet 

ezekre a korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára 

fontos, érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskort jellemző 

gondolkodási sajátosságokkal (invariancia, állandóság hiánya) a matematikai nevelés 

folyamán is számolni kell. Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott 

matematikai ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes 

fejlődését biztosító módszerekkel. Az óvodáskort jellemző fejlődésbeni egyenetlenség, a korai 

családi fejlesztés eltérései azt sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet 

jelöljünk meg: 

 

 Az első szint: bevezetés a matematikában, - általában a gyermek k5. életévéig 

tart. 

Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának 

segítése, a 

matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása.  

 A második szint: Az intenzív fejlesztés szakasza, az 5-6-7 

életévben. 

Feladata: részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

Eligazodás a gyakorlati életben a tevékeny élet megkedveltetése. 

A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, 

ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A perceptuális, 

motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen nyújt lehetőséget a 

matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására. Az óvónő által kezdeményezett 

tevékenységek alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett 

benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük, 

belső érdeklődésből fakadó tanulás, a gyermek negyedik életéve után egyre gyakrabban 

igényli és képes is kisebb-nagyobb csoportban az óvodapedagógus által irányított formában a 

mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárására. Az óvodapedagógus és a társak jelenléte 

mobilizálja a gyermek tanulási teljesítményét, tudását, viselkedésének és magatartásának 

tartalékait. Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a 

játékidőben szerzett benyomásokkal, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel azt 

az óvodapedagógus dönti el. 
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A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel. A 

gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái természetes 

napi szituációkban megfigyelhetők. Tevékenykedés közben a megismerő képességek 

(érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, problémalátás, 

problémamegoldás) fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható. Játék és szabadidőben 

folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak matematikai tartalmak 

közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó lehetőségek felismerésére és 

kihasználására. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén: 

 

 Az óvodapedagógus feladata olyan eszközök, és tevékenységek biztosítása, 

ami felkelti a gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi 

lehetővé számukra matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését. 

 Az óvónő által kezdeményezett matematikai tartalmú tevékenységeknek 

minden esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális 

élményeire. A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten 

szükséges megvalósítani. 

 

2. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző tevékenységek 

 

2.1 Természet - társadalom - ember 

 

Ezek az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formák,, mint elnevezéséből is kitűnik, 

szeretnék egységben megmutatni és érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben 

érzékelhető. Nem vagyunk hívei a szétszabdalt, szeletelt formáknak, mert azok nem képesek 

az életben megmutatkozó sokszínűség mellett az összefüggések feltárására.  

 

A tevékenységközpontú program célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, 

hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ 

megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet 

szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet 

szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt kell bennük 

megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember 

felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A 

tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért az óvónő által kezdeményezett 

tevékenységi formák legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetben, 

udvarán zajlanak. 
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Legfontosabb feladat megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, 

felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később 

kialakuló természetszeretetnek. A fák, a virágok, az apró kis állatok megannyi ismeretet, 

feladatot jelentenek a kisgyermekeknek. A séták, kirándulások, az óvoda udvarán és kertjében 

vagy az élősarokban végzett tevékenységek tanulási, tapasztalási lehetőséget kínálnak a 

gyermeknek, tehát komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos 

megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő 

folyamatokról és összefüggésekről. Már az óvodában fel lehet és fel kell készíteni a 

gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat 

ránk. A gyermeket demokratikus társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben 

különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a 

gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját lelkiismeretének megfelelően dönteni. 

A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek, és gondolatainak tiszteletben tartása arra 

neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat. Mindez pedig a társadalomban 

való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez feltétlenül szükséges. Természetesen ide tartozik a 

mások (idősebbek, felnőttek, társak) tisztelete és szeretete is. Ilyen pedagógiai légkörben 

fejlődik a gyermek ítélőképessége és természetes viselkedés formájává válik a más 

felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor lehetőséget kap az önálló 

véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére.  

A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás 

gyermek szintjén is felvethető és beépíthető. 

A természet-társadalom-ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő 

fogalmak rendszere, melynek lényege a kisgyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető, 

megérezhető. 

Falusi környezetben, a természettel szorosan együtt élve, gazdag lehetőségek adódnak a 

természet megismerésére, megszerettetésére, és a természetvédelem megalapozására. 

 

Színterek 

 

Csoportszoba: 

 

 természetsarok kialakítása 

 növényápolás, gondozás, cserepes növények átültetése, talajcsere, 

 kísérletek (pl. virágfestés, szennyezett és tiszta víz hatása a növényekre) 

 megfigyelések 

 fűszernövények vetése - gondozása - felhasználása 

 évszakoknak megfelelő tablók készítése, 

 élő és élettelen "tárgyak" gyűjtése, 
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Udvar (kert) 

 

 sziklakert, 

 virágoskert 

 gyógy-és fűszernövénykert telepítése 

 

Ezek folyamatos gondozása, termés-betakarítás, felhasználás (munka közbeni megfigyelések, 

víz, fény, talaj igények stb.) 

 

 "fogadj örökbe egy fát" gondozása, megfigyelése, 

 udvar tisztántartása (gereblyézés, évszakonkénti szükséges munkák elvégzése) 

 környezetünkben és a munkák során felbukkanó élőlények megismerése 

 

Óvoda szűkebb környezete adta lehetőségek 

 

 A település fontosabb intézményei egymástól nem messze találhatók. Séták 

alkalmával már a kiscsoportosokkal is megismertethetők. 

 Óvoda központi fekvésű, közlekedési ismeretek jól szemléltethetők és 

elsajátíthatók. 

 Patak és a rét közelsége, jellegzetes állat és növénytársulások megfigyelésére 

ad lehetőséget (természetes vizek védelme, lehetőségek kihasználása a 

természetvédelem területén, madárvilág megfigyelése, néhány faj ismerete). 

 Házi állatok saját környezetben való megfigyelése, megismerése. (Folyamatos 

fejlődés, megfigyelése). 

 

Életkoruknak megfelelő szinten, bekapcsolódás a környék betakarítási munkáiba 

(kukoricatörés, krumpliszedés, meggyszüret, szőlőszüret). 

 

Tágabb környezet adta lehetőségek 

 

 környező dombság növény és állatvilágának megfigyelése, megismerése, 

védelme (néhány megfigyelt növény és állatfaj felismerése)  

 óvodai éveik alatt legalább egyszer, valamelyik vadasparkba látogatás  

 Naplás tó növény és állatvilágának megismerése, gyermekek figyelmének 

ráirányítása környezetünk gazdag növény és állatvilágára, pozitív érzelmi 

hozzáállás kialakítása, ezzel megalapozva a természetet védő és megbecsülő, 

környezettudatos életre nevelést. 
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Természet és környezetvédelmi jeles napjaink 

 

Víz napja (március 22.) 

Föld napja (április 22.) 

Madarak - fák napja (május 10.) 

 

2.2 Születéstől - felnőttkorig 

 

A természet-társadalom-ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés egészében 

jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek újra játsszák életüket. Újraélik az 

óvodában mindazt, amit a mindennapokban, a családban, az óvodában vagy tágabb 

környeztükben tapasztalnak, látnak hallanak. A környezettel való szoros kapcsolat az 

életfolyamatok újrajátszása nemcsak arra ad lehetőséget a gyermeknek, hogy a benne lévő 

feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti számára a társadalomba való későbbi 

bekapcsolódást, szocializálódást. A születéstől-felnőttkorig címmel megfogalmazottak 

magukban foglalják a testápolástól, a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazt, 

ami a gyermekeknek támpontot nyújthat a környezetében meglévő szabályok megismeréséhez 

éréséhez és gyakorlásához. A szokások elsajátítása, a társadalomban való beilleszkedéshez 

szükséges magatartásformák kialakítása valósulhat meg játékosan, a gyermek érdeklődésének 

és igényeinek figyelembevételével. 

 

Az óvodapedagógus feladatai  

 

 Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat 

szerzését a természetben. 

 Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt 

gyűjtsenek a gyerekek saját természeti és társadalmi környezetükből. 

 Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek természetben való 

folyamatos tevékenykedtetéshez 

 Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha és/vagy 

virágoskert működjék 

 környezetvédelmi tapasztalatok gyűjtése 

 megismertetni a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény és 

állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét. 

 a környezet és természetrombolásának és pusztításának példáit is megmutatja 

 környezetbarát szokások megalapozása, például takarékoskodás a vízzel, 

árammal, papírral, ill. hulladékkezelés, szelektálás 
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 elemi közlekedési szabályok megismertetése 

 múzeumlátogatásokat szervezése 

 

3. Művészeti tevékenységek 

 

A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az egyetemes emberi 

kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődhet. Az esztétikum már nagyon korai 

életkorban hat a kisgyermekre. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik 

megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. Megcsodálni egy madár énekét, megvizsgálni 

az őszi falevél színeit, a virágzó fákat vagy egy szép színes mesekönyvet kezünkbe venni 

ugyanazt az esztétikai élményt jelentheti. Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából 

az, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye körül a 

gyermeket. A szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája 

komoly hatást gyakorol a gyermekre. Nem lehet elégszer elmondani azt sem, hogy egy 

kellemes benyomást keltő, jó ízlésű óvodapedagógus mennyit tud tenni szinte észrevétlenül, 

saját példájával a művészeti nevelés érdekében. A művészet nem más, mint a világ 

megismerése sajátos nézőpontból, egyéni szűrőn keresztül. Mindez azt jelenti, hogy a 

művészeti nevelés mindenek előtt az egyéniség színeinek kibontakoztatását jelenti. Ezért 

sohasem célszerű sémákat, felnőtt által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a 

gyerekekkel. Mindig arra törekedjünk, hogy ő maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, 

csupán akkor nyújtsunk ehhez segítséget, ha azt a gyermek maga kéri és igényli. 

 

A kreativitás az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek 

legfontosabb feladata. Akinek van fantáziája, vannak ötletei, aki problémák megoldását 

dolgozik, aki gondolatait és érzéseit ki tudja fejezni, aki önmagát új, másfajta módon éli meg, 

az kreatív ember. Az újat alkotás, a változások elindítása, az önálló egyéniség kifejezése 

szintén a kreatív emberek sajátossága. Az óvodáskorban hihetetlenül nagy lehetőségei vannak 

a kreatív képességek kibontakoztatásának. Az óvodában a gyermekek kreativitásának 

megnyilvánulását elsősorban az oldott légkör, a nagy mozgás és szabadságtér, valamint a 

megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. Minél több alkalmat kell adni arra, hogy a 

gyermekek érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket a játékban, az ének-zenében, a bábozásban a 

rajzolásban, stb., kifejezésre juttassák. A tapasztalatszerzés itt is alapvető fontosságú feladat. 

Minél több eszközzel ismerkednek meg a gyermekek, minél biztosabban kezelik azokat, annál 

több lehetőségük adódik önmaguk kifejezésére. Az óvodapedagógus felelőssége igen nagy, 

hiszen a gyermek fogékony mindenre, mindent befogad, minden érdekli, mindent utánoz, 

mindent válogatás nélkül kedvel. Az óvodapedagógus véleményét - különösen akkor, ha 

szeretetteljes kapcsolatban van vele -szinte fenntartás nélkül elfogadja. Amit az óvó néni 



50 
 

szépnek lát, az neki is tetszeni fog. Ezért fontos, hogy jó ízlésű, művészetet kedvelő ember 

foglalkozzon a kisgyermekkel. 

 

A művészeti tevékenységek fogalma rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. Ebbe a 

fogalomkörbe a mese, vers, az ének-zene, a bábozás, a tánc, a játék, a dramatizálás, a festés, 

az agyagozás, a rajzolás, a barkácsolás éppúgy beletartozik, mint a környezet esztétikája. A 

művészeti tevékenységek tehát nem egy, az óvónő által kezdeményezett tevékenységet jelöl, 

hanem olyan tevékenységeket, melyeket játékidőben vagy a szabadidőben éppúgy 

gyakorolhatnak a gyermekek, mint a nap folyamán bármikor. 

A komplexitás itt nem jelent mást, mint az életben egyébként előforduló jelenségek 

megörökítését valamilyen formában. Az ősszel lehulló falevelet színezhetjük, festhetjük, 

lerajzolhatjuk, énekelhetjük és mesét, verset mondhatunk róla, bábokat készíthetünk belőle. 

Ez így együtt jelentkezik a valóságban is és ennek kell visszatükröződnie a tevékenységekben 

is.  

 

3.1 Mese-vers, dramatizálás, bábozás: 

 

Mesélni minden nap szükséges az óvodában. Nem teszünk különbséget a kezdeményezés 

vagy az elalvás előtti mese között. Mindkettő fontos a maga helyén és idején. A lényeg 

csupán az, hogy minden nap meséljük, vagy verseljünk valamilyen formában, reggel vagy 

délben, elalvás előtt vagy délután. A mese-vers kezdeményezések anyaga változatos legyen, 

gerincét a magyar népmesekincs megismertetése adja, a kortárs és klasszikus irodalmi művek 

mellett. Fontosnak tartjuk a szülők szemléletének formálását a semmivel nem helyettesíthető 

bensőséges kapcsolatot feltételező és alakító mesélés iránt, valamint a magyar kultúra 

értékeinek átörökítését. Teremtsünk lehetőséget a gyermekek önálló szöveg és 

mesemondásához. Segítsük elő, hogy megfelelő eszközökkel el is játszhassak a gyermekek a 

nekik tetsző meséket. A gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az 

óvodások, erre legyünk tekintettel. Kedvelt tevékenysége az óvodásoknak a bábozás és a 

dramatizálás. Mindkettő szorosan kapcsolódik a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. Az 

irodalmi élmények feldolgozását segítsük elő különböző eszközök, anyagok, barkácsolási 

lehetőségek biztosításával. 

 

3.2 Vizuális tevékenységek (gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, vágás, 

ragasztás, varrás, barkácsolás stb): 

 

Ezek a tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. A feladat elsősorban az, hogy 

biztosítsuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés külső feltételeit. A gyermekek számára 

megszokott és elérhető helyen mindig álljon rendelkezésre mindenféle anyag és eszköz, 
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amivel a gyermek fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. Nagyon célszerű a vizuális 

tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad, önálló 

tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. 

 

Szokás kérdése, mennyire képesek a gyermekek környezetüket ilyen széles skálájú 

tevékenységrendszer mellett is rendben tartani. A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő 

pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermek által 

megérthető világ tárgyai és eseményei. Ugyancsak kitűnően hasznosíthatók a vizuális 

tevékenységek számára a az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és 

megmozgatják a fantáziájukat. Ahhoz, hogy kibontakozhasson a gyermekek alkotókedve, 

teljes önállóság szükséges. Az ötlettől a megvalósításig főként bátorítást, útmutatást és 

dicséretet várnak a gyermekek. Nem szükséges, sőt káros, ha uniformizáló nevelési 

módszerekkel elvesszük a gyermek bátorságát az egyéni kifejezésmódoktól. Lehetőséget 

teremtünk a gyermekeknek arra, hogy bármikor kipróbálhassák képességeiket. Minden 

csoportszobában egy kis sarkot vagy szekrényt biztosítunk, ahol a barkácsoláshoz szükséges 

eszközöket, felszereléseket, anyagokat tároljuk, olyan módon, hogy a gyermekek bármikor 

hozzájussanak.  

 

3.3 Ének-zene, énekes játék: 

 

Az óvodai ének-zene nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, 

mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Szinte valamennyi 

ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a gyerekekkel. A 

néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta 

kapcsolatát az életre neveléssel. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az 

óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés vagy séták és kirándulások. 

Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán egy adott időtartamra. Napközben bármikor 

adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására. Az óvónő által 

kezdeményezett ének-zene tevékenységek inkább összefoglalják, elmélyítik a gyermekek 

ismereteit és alkalmat adnak a képességek fejlesztésére. 

Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az esztétikai 

nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. A Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai 

Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés a 

tevékenységközpontú óvodai nevelésen belül hatékonyan megvalósítható. Ezzel biztosítható a 

gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, a néphagyományőrzés és az ének-zenei 

nevelés színvonalának megőrzése. 
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Az óvodapedagógus feladatai a művészeti tevékenységek megszervezésében: 

 

 Úgy alakítsa ki a gyerekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző 

tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak. 

 Biztosítson minél több eszközt, időt és helyet a művészeti tevékenységek 

gyakorlásához, ezzel is ötletet adva a gyermeki fantáziának. 

 Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására 

 Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket 

 Az óvodapedagógus a mindennapi mesélés, verselés, mondókázás biztosításakor 

ügyéljen a gyermekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a megteremtésére. 

 igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek 

összeállítása az életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelően. 

 A migráns gyermekek hazájának kulturális értékeit is figyelembe vevő dal és 

zeneanyag választás. 

 nyelvi képességek fejlesztése mondókázással, gyermekdalokkal és zenei 

képességfejlesztő játékokkal. 

 igényes hangszerjátékkal és zenehallgatással a zenei fogékonyság megalapozása 

 

4. Testi fejlesztés-testnevelés 

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 éves 

gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban 

gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést 

biztosító mindennapi testnevelés nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi 

fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgásfejlesztés tehát hozzátartozik, hogy 

maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok 

figyelem-bevételével. Ajánlatos tehát minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán a 

mozgásra. Rendkívül fontos a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű 

biztosítása. A gyermekek napirendjét úgy célszerű összeállítani, hogy azzal elkerüljük az 

egyoldalú terhelést és lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó 

tevékenységeket. A mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek 

egyoldalú igénybevételét elkerülnünk. 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban kell elkezdenünk. A 

mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, 

amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el. A 

megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek fejlődését, 
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melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások eredményes 

végrehajtásának, ezáltal a mozgás-műveltség fejlődésének. A természet erőivel - napfény, 

levegő, víz, - történő edzés kedvező hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni, ezért a 

mindennapi testnevelést lehetőleg a szabadban célszerű tartani. Az intenzív, változatos 

gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközre van szükségünk. A jó eredmény eléréséhez az 

optimális tárgyi feltétel biztosításán túl azonban az Óvodapedagógus és a gyermek aktív 

közreműködése is elengedhetetlen. A nyugodt, derűs légkörű játékban gazdag kellő 

intenzitású napi 20-30—perces testmozgás nem csak a kondicionálás és koordinációs 

képességek fejlődése, biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált 

fejlesztéséhez is. A mindennapi testnevelés hatásának maximális kifejtéséhez szükségesek 

olyan objektív és szubjektív feltételek, amelyeket meg kell teremtenünk, és amelyek 

megsokszorozzák az egyébként elérhető eredményeket. 

 

A mindennapi testnevelés objektív feltételei: 

 

Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni. 

Mivel a testnevelés döntő többségét a szabadban valósítjuk meg, az udvar kialakításában arra 

kell törekednünk, hogy különböző felszínű területeket hozzunk létre, amelyek biztosítják a 

különböző mozgásfejlődéshez szükséges terepet. Nem csak az udvaron végzett mozgást 

használjuk fel a gyermekek mozgásának fejlesztésére, hanem a hosszabb túrákat és sétákat is. 

Minden, ami az óvoda udvarán található, (fák, bokrok, homokozó, játékeszközök, stb.) 

felhasználhatók a mindennapi testnevelés feladatainak megvalósításához. 

Ugyanez mondható el az épületen belül szervezett mindennapi testnevelésre is. 

Mindenkor nagy gondot kell fordítani az alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési 

tárgyak épségére, tisztaságára, valamint arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő 

számban álljanak rendelkezésre. Az eszközök előkészítése az óvodapedagógus, a 

gyermekcsoport és a dajka aktív együttműködésére ad lehetőséget. 

 

A mindennapos testnevelés szubjektív feltételei: 

 

Az óvodapedagógus személyisége, testi neveléshez való viszonya nagymértékben 

meghatározza a gyermekcsoportban folyó mindennapi testnevelés eredményességét. A 

testgyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolással kedvezően 

motiválhatja a gyermekeket, építve utánzási hajlamukra, segítve a rendszeres testmozgáshoz 

való pozitív viszonyuk kialakulását. Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett 

gyakorlás hozzájárul az egészséges életmód szokásainak megalapozásához is, ezért nagyon 

lényeges, hogy az óvodapedagógus minden megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen 

mozog együtt a gyermekekkel és örül a gyermekek mozgásban elért sikereinek. A mindennapi 
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testnevelés tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások, gyakorlatok képezik (járások, 

futások, ugrások, függések, egyensúlygyakorlatok). Ezeket kiegészíti néhány talajtorna elem, 

valamint a kézi szerekkel végezhető gyakorlatok. Természetesen ide tartoznak a testnevelési 

játékok is. A lényeg, hogy minden mozgásforma, amit a gyermekek képesek elvégezni, a 

mindennapi testnevelés keretébe beépíthető.  

 

A mozgásfejlesztés feladatai: 

 

 legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni 

 

 a gyermeki szervezet sokoldalú arányos fejlesztése 

 

 motoros képességek fejlesztése 

 

 vázizomzat erősítése 

 

 helyes testtartás kialakítása 

 

 sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető 

 

 mozgásformák gyakorlása által. 

 

 folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke. 

 

 a kéz finom mozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket. 

 

 segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának 

kialakulását. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében: 

 Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek 

minél hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra. 

 Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit. 

 Adjon ötleteket, irányítsa a gyerekek figyelmét a szabadban és az épületen 

belül is a legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 
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 Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával 

tegye lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek 

számára. 

 

VI. A nevelés tervezése és időkeretei 
 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai 

ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg. Az 

óvodapedagógus számára alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos 

átgondolása még akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán, gyermeki ötletekre, 

tapasztalatokra. A tervezésben tudatosan vegyük számításba, hogy az egyes gyermekek 

fejlődési üteme különböző és a gyermek fejlődését tekintve is különböző szinteken lehet 

egyik vagy másik képességét illetően. A fejlődés dinamikája tehát egy-egy gyermek esetében 

a különböző területeken más és más lehet. A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, 

egymással szoros kölcsönhatásban valósítható meg. A tervezés során a 4-es 

feladatrendszerből kiindulva tervezzük meg a gyermeki tevékenységeket és ezen keresztül a 

szükséges fejlesztéseket. A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon, éves, 

féléves periódusokban gondoljuk át, ám konkrét formában tervezni inkább egy vagy két hetes 

periódusokban célszerű, hiszen csakis ez esetben nyílhat lehetőségünk a gyermek spontán 

ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a nevelőmunkában való felhasználása. A 

gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok éppen olyan részei a nevelésnek, mint az 

óvodapedagógus által előzetesen átgondolt és megtervezett feladatok. A gyermeki 

személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés feltételezi a gyermek szűkebb és tágabb 

környezetében megszerzett, átélt élményeinek és tapasztalatainak, ötleteinek, aktuális 

tevékenységeinek beépítését a nevelőmunka egészébe. Ezért a tervezés során külön is 

biztosítani szükséges a gyermeki tapasztalatok előre nem tervezhető tartalmának 

megjelenítését a tervező és megvalósító munkába. A gyermekek folyamatos megfigyelése, az 

óvodások élményeinek meghallgatása és közös élmények nyújtása a tervezés előkészítő 

folyamatához tartozik. A rövid időszakot átfogó tervezés ugyanakkor lehetővé teszi olyan 

nevelési alaphelyzet kialakulását, amiben a gyermek és az óvodapedagógus aktív egymásra 

hatása képes a nevelési, tervezési folyamatot befolyásolni. Alapvetően a tevékenységek 

megtervezéséből kiindulva a nevelés-tanulás komplex egymásra hatását figyelembe véve 

szükséges tervezni. A tervezésnél ne az ismeretanyag növelése, hanem a több alkalommal, 

sokoldalúan, különböző nézőpontokból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. 

Kevesebbet, de alaposabban, többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével 

tervezzük meg. 
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A heti ütemterv megírása egyben a napi vázlatot is megadja az óvónő számára, ezért nem 

szükséges a külön vázlatírás. Ennél fontosabb azonban, hogy feljegyzéseket vezessünk a 

gyermekek fejlődési üteméről, hogy konkrét megfigyelések adjanak alapot az egyéni 

differenciált fejlesztés megtervezéséhez. A gyermekek ötleteinek, javaslatainak feljegyzése, 

összegyűjtése, a tevékenységek sokszínűségének megtervezéséhez nyújt segítséget. 

 

A fejlesztés módszere 

 

A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein belül. Az 

óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen kezdeményezés vagy kötött 

tevékenységi forma keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A fejlesztést, a 

tevékenység formáját ne a gyermekek életkora, hanem fejlettségi szintje határozza meg. A 

gyermekek önállóan, spontán szerzett tapasztalatai nagyon jó kiindulópontot jelentenek az 

óvodapedagógus számára a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. A világban 

eligazodni készülő gyermek felkészítése az életre feltételezi olyan szituációk megélését, ahol 

szabadon alkothat, dönthet, gondolkodhat, cselekedhet. 

 

A lényeg mindig az legyen, hogy cselekvés közben, cselekvések sorozatában aktív 

közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek és valódi, a környezetben 

meglévő problémával foglalkozzon. Az óvoda feladatai közé tartozik a kiemelkedő 

képességekkel rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése. A szellemi fejlesztés legfőbb 

célja abban nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására és 

kifejtésére bátorítjuk és képessé tesszük azok megoldására. Kreatív problémamegoldásra 

ösztönözzük a gyermeket. Ennek kialakításához mindenekelőtt az szükséges, hogy az 

óvodában legyen elegendő idő a tevékenykedésre és a tapasztalatszerzésre. 

 

A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés 

tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól. 

 

A fejlesztés kerete 

A teljes nevelési folyamat, a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és 

sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. 

A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei: 

 

 önálló és irányított tapasztalatszerzés 

 kötetlen és kötött tevékenységek komplex rendszere 
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Csoportszervezés 

 

A csoportokat úgy szervezzük, hogy korban közel álló gyermekek kerüljenek egy –

egy csoportba. 

A csoportokat jól ismert növény, állat és természetbeli elemekkel (Napsugár, Süni, 

Pillangó, Katica, Méhecske, Pitypang) jelöljük. 

 

A nevelés időkeretei 

 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, 

időbeosztását. A heti rend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek 

számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. A 

gyermek egészséges „fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenységek és a pihenés 

váltakozó biztosítása. A napirend lehetővé teszi a szabad levegőn való hosszú idejű 

tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad kibontakozását. 

A napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. A 

szabad levegőn való tartózkodás, a gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők (étkezés, 

tisztálkodás, alvás) ugyancsak beilleszthetők a játéktevékenység egész napos folyamatába. 

Reggel, különösen tavasszal és nyáron a szabad levegőn való tartózkodás természetes része a 

gyermekek napi életének. A hűvösebb idő beköszöntével is szükséges a szabad levegőn való 

mindennapi tartózkodás, csupán annak időtartamát csökkentjük. A napirend biztonságot, 

támpontot ad és állandóságot jelent a gyermek számára. A napirenden belül rugalmasan 

figyelembe vehető az egyes tevékenységek időigénye. A napirend ezen kívül annak 

megfelelően, ahogy az évszakok váltakoznak vagy a gyermeki tevékenységek fejlődése ezt 

indokolttá teszi, változtatható, módosítható. A napirend a gyermekek nyugodt napi életét 

biztosítja, figyelembe veszi a fejlődés közben bekövetkezett változásokat. A gyermekek 

szokásrendszerének kialakításával biztosítjuk a napirenden belül megvalósuló tevékenységek 

végzésének zavartalanságát. 

 

A napirend általános időkeretei 

 

Játék és szabadidős tevékenység    5 óra 

Étkezés, pihenés      3 óra 

Öltözés, tisztálkodási tevékenység    1,5 óra 

Óvónő által kezdeményezett tevékenység   5 perc- 35 perc 

A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a 

körülmények, váratlan események hatására. 
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Hetirend: 

 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti 

elő az óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi 

életének megszervezéséhez. A hetirend, különösen a nevelési év elején teljesen másképp 

alakulhat, mint a nevelési év végén. Különösen a beszoktatás idején figyeljünk arra. Hogy 

minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb hetirendet állítsunk össze. Később, az óvodai 

élet utolsó éveiben a hetirend és a napirend pontosabb betartását helyezzük előtérbe. A 

hetirend összeállításánál arra kell figyelni, hogy jusson elegendő idő a gyermeki 

tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy 

közös megvitatására. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a 

hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. 

A hetirend általános tartalma és maximális időkeretei 

 

  naponta 20-30-perc naponta 30-35 perc 

hétfő Mindennapi testnevelés 

Mese-vers 

  

kedd Mindennapi testnevelés 

Mese-vers 

Matematika 

szerda Mindennapi testnevelés 

Mese-vers 

Művészeti tevékenységek 

csütörtök Mindennapi testnevelés 

Mese-vers 

Természet –Társadalom - Ember 

péntek Mindennapi testnevelés 

Mese-vers 

Művészeti tevékenységek 

 

A hetirend kialakítása természetesen az óvónő feladata. 

Számtalan variációval az adott óvodai csoport és a gyermek igényeinek, képességeinek 

figyelembevételével nemcsak az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formák helyei, de 

az időkeretek is változtathatók. 

 

Az óvónő feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 

 

 Negyedéves nevelési terv készítése 

 Heti tanulási terv készítése 

 Negyedéves nevelési-tanulási terv értékelése 

 Éves értékelés 

 Gyermekek személyiség lapjának vezetése 

 A gyermekek értékelése, mérése,  

 Egyéni fejlesztési terv 
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VII. Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

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

eredményeként a gyerekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az 

óvodából iskolássá érik. 

 

Testi fejlettségi szint: 

 

 első alakváltozás, testarány változás 

 fogváltás megkezdődése 

 arányosan fejlett, teherbíró képesség 

 mozgása összerendezett, harmonikus 

 erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, finommotorika, 

 mozgását, viselkedését, testi szükségletei szándékosan irányítani képes 

 

Lelki fejlettség 

 

 nyitott érdeklődésű, készen áll az iskolába lépésre 

 tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek 

 érzékelése, észlelése differenciálódik 

 önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésése 

és felidézés 

 szándékos figyelem - időtartama-terjedelme növekszik 

 cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 

kialakulóban van 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, elemi ismeretekkel 

rendelkezik önmagáról és környezetéről. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban 

vannak azok a magatartási formák, szokások amelyek a természeti –társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 

Szociális fejlettség 

 

 Készen áll a gyermek az iskolai élet és a tanító elfogadására 

 képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre 

 képes a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermekekkel egyaránt 
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 egyre több szabályhoz képes alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségleteit, 

kielégítését 

 feladattudata kialakulóban van, amely a feladat megértésében, feladattartásában, 

eredményes elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

 Az óvodában folyó nevelőmunkát akkor tekintjük sikeresnek, ha az óvodáskor végére 

meghatározott jellemzőkhöz hozzárendelt sikerkritériumokat legalább 80 %-ban 

teljesítettük. 

 

1. SIKERKRITÉRIUMOK 

 

Az egészséges életmód kialakítása 

 

 szükségleteit képes késleltetni 

 szükségleteit képes önállóan kielégíteni 

 WC-zést követően használja a toalett papírt 

 a tisztálkodási eszközre vigyáz, tisztán tartja, használat után helyére teszi 

 szennyező tevékenység végzését követően kezet mos, és szárazra törli 

 önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell segítséget kér 

 cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik 

 ruháikat összehajtva teszi a helyére 

 képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani 

 kulturáltan étkezik 

 szívesen fogyaszt zöldség, gyümölcsfélét 

 vigyáz környezetének rendjére és tisztaságára 

 ismeri a szelektív hulladékgyűjtés hogyanját és mikéntjét 

 szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül 

 életkorának megfelelően edzett 

 ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat 

 

Mozgás 

 

 igényli a mindennapos mozgást 

 mozgása harmonikus, összerendezett 

 téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni 

 magabiztosan alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket 

 ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani 
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 fizikai erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő 

 kialakult szem-kéz, szem-láb koordinációja 

 fejlett az egyensúlyérzékelése 

 tud rollerezni vagy biciklizni 

 a mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésére képes, 

vizuális memóriája korának megfelelően fejlett 

 ismer legalább egy labdajátékot 

 ismeri legalább 2-3 kéziszer (labda, ugrálókötél, karika) használatát 

 érdeklődik valamely sportág iránt 

 képes alkalmazkodni társaihoz, korának megfelelően fejlett az önuralma, 

toleráns, együttműködő, segítőkész 

 ismeri a csapatjáték szabályait 

 egészséges versenyszellemmel képes küzdeni 

 

Anyanyelv , mese-vers 

 

 szívesen mesél, báboz, dramatizál 

 gondosan bánik a könyvekkel 

 néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni  

 folyamatosan összefüggő mondatokkal fejezi ki magát 

 kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol 

 szókincse korának megfelelő 

 jól használja a metakommunikációs eszközöket 

 bátran és szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel 

 társára odafigyel, türelmesen végighallgatja mondanivalóját 

 a közölt információt megérti 

 bátran kérdez 

 tud szemkontaktust teremteni és tartani 

 udvariassági kifejezéseket használ 

 beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése, megfelel anyanyelvünk 

követelményeinek 

 várja, igényli a mesehallgatást 

 tud történetet kitalálni, azt elmondani, megjeleníteni 

 a migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes 

megértetni magát. 
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Játék 

 

 örömmel, önfeledten játszik 

 képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni 

 építmény lemásolására képes 

 képes élményei eljátszására 

 szívesen vállal szerepet 

 szabályjáték során betartja a szabályokat 

 másokat is figyelmeztet a szabályok betartására 

 egészséges versenyszellemben tevékenykedik 

 problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik 

 

Munka 

 

 önkiszolgáló tevékenységek 

 a testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint végzik 

 étkezésnél helyesen használják a kanalat, kést, villát, szalvétát, merőkanalat 

 öltözködésnél önállóak, tudnak gombolkozni, próbálkoznak a megkötéssel 

 önkiszolgáló tevékenységre fordított idő, fejlettségük növekedésével arányosan 

csökken 

 alkalomszerű munkák 

 pontosan megértik mit várunk el tőlük, és azt önállóan teljesítik 

 bonyolultabb feladatokat is örömmel végeznek el, és annak szervezésében is önállóak 

 időnként olyan megbízatásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületeket 

igényelnek 

 közösségi munkák 

 a közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik helyes önértékelésük, 

önbizalmuk. 

 terítésnél ügyelnek az evőeszközök esztétikus elrendezésére 

 felelősi munkákat szívesen vállalnak, önállóan teljesítik 

 a környezet rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán tartásában. 

(csoportszoba, udvar, óvoda környezete) 

 vigyáznak játékaikra és rendben tartják azokat 

 munka jellegű tevékenységeiket a felelősségérzet, a feladattudat és kitartás jellemzi 

 környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák 

 a szemetet szelektíven helyezik el az adott gyűjtőkben 

 szívesen segítenek a falevelek összegyűjtésében 

 a virágokat nem tépik le, hagyják eredeti helyükön, eredeti szépségükben 
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 szívesen ápolják a növényeket a csoportszobában és az udvaron egyaránt 

 télen gondoskodnak a madarak etetéséről 

 

Ének-zene, énekes játék 

 

 élvezettel hallgat zenét 

 tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

 tud néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni 

 tud dallam, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, visszatapsolni 

 tud társaival térformákat alakítani 

 a különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival együtt, egyöntetűen, 

esztétikusan végzi 

 tud élvezettel, irányítás nélkül játszani legalább 5 dalos játékot 

 felismeri a halk-hangost, és tud halkan, hangosan énekelni, beszélni 

 megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudja mindkettőt mozgással, 

járással tapssal a dalból kiemelni 

 megbeszélés vagy egyéni ötlet alapján az éneklést ütőhangszerekkel tudja kísérni 

 

Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 

 örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol 

 képalkotásban kifejezi gondolatait, élményeit 

 elképzelés után meseszereplőket stb. hangulatot is kifejezve jellegzetes színekkel, 

formákkal, mozgással ábrázol. 

 tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani 

 önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot 

 téralakításban, építésben másokkal együttműködik 

 ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat 

 emlékezet utáni témákban a részleteket is ábrázolja 

 díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel papírmunkával, 

agyagba karcolással stb. megold 

 tud különféle technikával képet alkotni, technikát önállóan a rendelkezésre álló 

anyagból megválasztani 

 helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót 

 alkotás közben ügyel környezete és saját maga, munkája tisztaságára 

 szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti környezetét 

 képes rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt 

mondani. 
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 ismer 2-3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidat 

 vonalvezetése balról jobbra halad. 

 

 

A külső világ tevékeny megismerése 

 

 megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat 

 Ismeri környezete növényeit, állatait, részt vesz a növények gondozásban és a 

természetvédelemben 

 Képes két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá tenni, 

vagy valaminél kevesebbet, nagyobbat, többet létrehozni. 

 helyesen használja a tő és sorszámneveket 

 tud tízes számkörben bontani, részhalmazokat egyesítem 

 meg tudja állapítani: több, kevesebb, ugyanannyi 

 helyesen használja a térbeli viszonyokat jelentő névutókat 

 környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik. Tudja lakcímét, testvérei nevét, szülei 

foglalkozását, saját születési helyét és idejét 

 tudja óvodája nevét 

 kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 ismeri és betartja környezete közlekedésének legfontosabb szabályait, s a közelben 

lévő közintézményeket ismeri 

 a tárgyakat legalább 10-ig meg tudja számlálni, össze tud hasonlítani forma, szín 

nagyság szerint 

 

Tanulás 

 

 az egyszerű feladatokat megérti 

 ha a helyzet megkívánja, kivárja amíg rá kerül a sor 

 érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és az ezzel összefüggések iránt 

 feladataik végrehajtásában kitartó 

 szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő 

 él benne a tanulás és iskola utáni vágy 

 tevékenységének eredményeit reálisan értékeli 

 képes a már elsajátított ismeretek szándékos fejlesztésére 

 munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő 

 szándékos figyelemre képes 

 szívesen vesznek részt tervezett, szervezett irányított játékokban, tevékenységekben 
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 a tanuláshoz szükséges kompetenciák koruknak megfelelően fejlettek 

 a részképesség-és tanulási zavaros gyermekek időben megfelelő szakemberhez 

kerülnek 

 a tehetséges gyermekek is megtalálják a kiemelkedő képességüknek megfelelő 

tevékenységet 

 

Érzelmi nevelés, szocializáció 

 

 ragaszkodik csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez 

 igényli a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazásához 

 a játékszereken megosztozik társaival 

 segíti társait a tevékenységekben 

 türelmesen meghallgatja társait és a felnőtteket 

 a csoportba érkező vendéget udvariasan és szeretettel fogadja 

 udvariassági formák betartásával kommunikál 

 érdeklődik társai iránt, meghallgatja őket 

 konfliktushelyzetekben társaival egyezkedik 

 számon tartja társai hiányzásának okát 

 konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg, 

szükség szerint felnőtt segítségét kéri 

 érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni. a közösség érdekében 

szívesen vállal munkát 

 feladattudata kialakulóban van 

 korának megfelelően kialakult felelősség érzete, képes egyszerű döntések önálló 

meghozására 

 igényes a saját tevékenységével szemben 

 érkezéskor, távozáskor köszön 

 megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi magát 

 türelemre, kitartásra képes 

 a szülőkkel való kapcsolata a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén működik 

 

2. Dokumentumok: 

 

Csoport napló 

tartalom: 

 negyedéves nevelési tervek 

 heti tanulási tervek 

 negyedéves értékelések 
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 megfigyelések 

 

Személyi lapok 

tartalom: 

 anamnézis 

 beszoktatás, óvodakezdés 

 családlátogatás tapasztalatai 

 jelentős élettörténeti események 

 gondok, nehézségek, problémák 

 egyéb lényeges megfigyelések 

 

Gyermekek fejlődésének mérőlapjai 

Évente  kétszeri bejegyzéssel 

tartalom: 

 egészséges életmód, mozgás 

 testi fejlettség  

 anyanyelv, mese-vers 

 ének-zene, énekes játék 

 rajzolás ,mintázás, kézimunka 

 külső világ megismerése 

 tanulás 

 szocializáció 

 érzelmi fejlettség 

 munka jellegű tevékenységek 

 játék 

 

3. Az óvodai nevelőmunka értékelési mérési rendszerének időhálója 

 
feladat dokumentum ideje felelős ellenőrzés 

családlátogatás személyi lap óvodábajárás kezdete, 

szükség esetén 

csoportvezető óvodavezető 

anamnézis személyi lap óvodábajárás kezdete csoportvezető óvodavezető 

beszoktatás, megfigyelések személyi lap óvodábajárás kezdete 

évente 2 szeri bejegyzés 

csoportvezető óvodavezető 

gondok, nehézségek személyi lap folyamatos csoportvezető óvodavezető 

egyéb lényeges 

megfigyelések 

személyi lap folyamatos csoportvezető óvodavezető 

jelentős élettörténeti 

események 

személyi lap folyamatos csoportvezető óvodavezető 
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nevelés, tanulás értékelése csoportnapló negyedévenként csoportvezető óvodavezető 

év végi értékelés csoportnapló június 30. csoportvezető óvodavezető 

gyermekek fejlődésének 

mérése 

mérőlapok, 

egyéni 

fejlődési lap 

3 évesek: beszoktatás végén 

4-5 évesek: október 

30,május 30. 

 iskolába 

menők:folyamatosan, 

március 30. 

csoportvezető óvodavezető 

 

 

VIII. 
 

1. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

 

Mottó: „ A fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják a társadalmat és felhívják 

figyelmünket sérülékenységünkre!” 

 

Jogi szabályozás: 

 

 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

 Az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról  

 A 2/2005. (III.1.) OM rendelet 1. sz. melléklete a Sajátos nevelési igényű gyerekek 

óvodai nevelésének irányelve  

 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatról, és módosításai: 3/1998 (IX.9.) OM és 19/ 2004.(VI.14.)OM rendelet.  

 11/1994.(VI.8.) MKM r. 7 sz. melléklet IV. fejezete a speciális eszközökről  

 Intézményi Alapító Okirat  

 

Sajátos nevelési igény fogalma: 

 

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye 

alapján: 

 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
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Óvodánkban vállaljuk annak a kisgyermeknek az integrációját, aki: 

 

 Szakértői bizottság véleménye alapján integráltan nevelhető   

 Nagytarcsai lakos 

 Mozgáskorlátozott, érzékszervi és, vagy beszédfogyatékos, vagy enyhén értelmi 

fogyatékos, vagy a nevelési-tanulási folyamatban akadályozott   

 Fejlesztéséhez az intézmény rendelkezik a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

Az integrálás lehetőségének további feltételei: 

 

 Mozgássérült gyermek képes legyen legalább segédeszköz nélkül helyváltoztatásra, 

segítséggel önellátásra, szobatiszta legyen, képes legyen kapcsolatteremtésre, 

szükségleteit ki tudja fejezni.  

 Érzékszervi, beszédfogyatékos gyermek képes legyen kapcsolatteremtésre, szobatiszta 

legyen, szükségleteit ki tudja fejezni. 

 Értelmi sérült gyermek tanítható, fejleszthető legyen az óvodai csoportban, képes 

legyen kapcsolatteremtésre, szobatiszta legyen, szükségleteit ki tudja fejezni. 

 Autisztikus, pszichés fejlődési zavar miatt akadályozott gyermek alkalmas legyen a 

közösségi életre, ne veszélyeztesse önmagát vagy társait szobatiszta legyen, 

szükségleteit valamilyen szinten ki tudja fejezni. 

 

Az integráció általános elvei: 

 

 Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja 

 A csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség 

támogatva segíti 

 Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes 

körülményt 

 Csoportba való beosztás előtt az óvónők személyesen találkoznak a kisgyermekkel és 

a szülőkkel. Csoportkialakításhoz a vezető óvónő figyelembe veszi az 

óvodapedagógusok véleményét. 

 Három hónapos próbaidővel történik a felvétel. A sajátos nevelési igényű gyermek 

befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet a csoportban élő gyerekek, felnőttek 

számára. 

 Az integráció nem megvalósítható, ha káros hatása van a SNI gyerekre, a csoportra, a 

nevelőkre: 

 Ha nem szolgálja a SNI gyerek fejlődését, szükségleteinek kielégítését.  
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 Ha óvodapedagógiai eszközökkel nem oldható meg a közösségi együttélés kialakítása 

a gyerekek között. 

 Ha a pedagógus testi-lelki terhelése túlzott. 

 

Befogadó szemlélet alapelvei: 

 

„Az elfogadás mércéje az, hogy valaki mennyire hajlandó a saját értékén emberszámba venni 

egy sérültet, s mennyire hajlandó beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien 

élünk.” (Zsebe-Bíró) 

 

 Minden gyermek speciális.  A pedagógus nem az átlaghoz igazodik, hanem minden 

gyerekben az egyedi, csak rá jellemző sajátosságokhoz. 

 Bármely gyermeknél előfordulhatnak problémák. A problémák természetes velejárói a 

tanulásnak, nem kizárólagosan az egyénből fakadó gyengeség tünetei. 

 A speciális megsegítés igénybevétele minden gyermek joga. Kiterjed az önismeret, a 

megismerési technikák, a differenciált bánásmód és az együttműködés biztosítására. 

 A gyógypedagógus komplex segítséget nyújt a befogadó intézménynek. 

 Egyéni fejlesztési terv készül minden gyermekre. 

 A szegregációtól az inklúzióig az integráción keresztül vezet az út. 

 

Szakértői Bizottság szakvélemények tartalmaznia kell:  

 

 A SNI tényének megállapítását, annak okait 

 Az integrált nevelés lehetőségét 

 Nevelési javaslatokat, fejlesztési területeket 

 Intézmény kijelölését név szerint 

 Kontroll vizsgálat időpontját (1. vizsgálat után 1 évvel, 

 

Csoportszervezés elvei: 

 

 Integráló csoportban maximum 15 gyerek mellett maximum 3 sajátos nevelési igényű 

gyermeket fogadunk (lehetőleg különböző problémával) 

 

Eredményes integrálás személyi és tárgyi szükségletei: 

 

 Inkluzív, befogadó környezet, alkalmazottak, szülők, gyerekek részéről 

 Fogyatékosság típusának megfelelő utazó gyógypedagógus 

 Speciális segédeszközök (asztal, szék, mosdó, fejlesztő eszközök) 



70 
 

 Sérülés specifikus környezet (akadálymentes rámpa, kapaszkodók) 

 Integráció folytatása a települési iskolában 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrálásának célja: 

 

 Közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) - óvodapedagógiai eszközökkel 

 Képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) – 

gyógypedagógiai eszközökkel 

o A hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállítani, újakat kialakítani 

o A meglévő ép funkciókat bevonni a hiányok pótlása érdekében 

o Funkciók egyensúlyát kialakítani 

o Speciális segédeszközöket elfogadtatni, használatukat megtanítani 

o Egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat fejleszteni 

 Befogadóvá váljon az intézmény, lelkileg is 

 

Az integrációs folyamatban közreműködő partnerek és feladataik: 

 

 Szakértői és rehabilitációs bizottság:  

 

diagnosztizál, javaslatot tesz, kontroll vizsgálatot végez, folyamatosan figyelemmel kíséri 

a gyermek fejlődését, vizsgálja az intézményi feltételek meglétét  

 

 Szülő: 

 

lehetősége a gyermekkel részt venni vizsgálatokon és terápiás foglalkozásokon. 

Kötelessége a gyermek fejlődése érdekében mindent megtenni.  

 

 Gyógypedagógus: 

 

értelmezi a SZB szakvéleményét, elvégzi a rehabilitációt, speciális egyéni fejlesztést, 

javaslatokkal segíti az óvodapedagógus munkáját, közreműködik a szülővel való 

kapcsolattartásban   

 

 Intézményfenntartó:  
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helyben biztosítja az integrált nevelés feltételeit, a szakértői bizottság felé adatokat 

szolgáltat az integráló intézményekről  

 

 

 

 Óvoda: 

 

A sérült kisgyermek részére is biztosítja a harmonikus, elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezetet. A gyermek iránti elvárásokat az állapotának súlyosságához, 

jellegéhez igazítja. Terhelhetőségét biológiai állapotához, személyiségjegyeihez igazítja.  

 

 Óvodapedagógus:  

 

 Individuális módszereket alkalmaz. 

 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít.  

 Foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti. 

 Nevelési helyzetek megoldása során alternatívákat keres. 

 Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez. 

Együttműködik a szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

Sérülés-specifikus fejlesztés elvei, feladatai: 

 Mozgáskorlátozott gyermek 

 Gyengénlátó gyermek 

 Enyhe fokban hallássérült gyermek 

 Enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

 Beszédfogyatékos és beszédfejlődésben akadályozott gyermek 

 Autisztikus gyermek 

Pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és enyhe 

fokban akadályozott gyermek 

 

Mozgáskorlátozott gyermek 

 

Mozgáskorlátozott az a gyermek, akinél veleszületett vagy szerzett károsodása, funkciózavara 

miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében 

megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.  

 

Típusok:  

 végtagredukciós fejlődési rendellenesség, szerzett végtaghiány, 
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 petyhüdt bénulást kiváltó kórformák (miopátiák, izombetegségek – DMP, nyitott 

gerinc) 

 korai agykárosodás utáni mozgás rendellenességek 

 egyéb maradandó mozgásállapot változás. 

 

Cél a lehető legnagyobb mértékű önállóság elérése, pozitív személyiségjegyek, képességek 

erősítése, az ép és mozgáskorlátozott gyerekek közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia 

kialakítása. 

Kiemelt feladat:  

 környezet megismerése mozgásos érzékelési lehetőségekkel is 

 megtanult mozgások alkalmaztatása 

 több játékidő és minden tevékenységhez elegendő idő biztosítása 

 énkép, önértékelés fejlesztése 

 függőségi beállítódás, sérültség tudat csökkentése 

 társas kapcsolatok fejlesztése 

 

Egyéni fejlesztést szomatopedagógus végzi. Mozgáskorlátozottak Óvodai Integrációja 

minősített gyógypedagógiai program segítségével történik az integráció. 

 

Gyengénlátó gyermek 

 

10%-30% látásteljesítmény 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei: 

 látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és közeli környezetben 

 a nagymozgások fejlesztése, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság 

 térbeli tájékozódás a látás felhasználásával 

 finommozgás fejlesztése, írás előkészítése 

 

Enyhe fokban hallássérült gyermek 

(30-45 db) 

 

A nagyothalló gyermek fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a 

kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a szókincs fejlesztése. 

A beszédérthetőség folyamatos javítása. A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének 

feltétele a gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció 

helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség esetén beszédértést és a konkrét megnyilvánulást 

segítő egyéb eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a 

kommunikációfejlesztés rendszerébe. 
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Enyhén értelmi fogyatékos gyermek ( 50-69 IQ ) 

 

Feladat:  

 spontán tanulás biztosítása 

 társakkal való együttműködés kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 élmények, tapasztalatok biztosítása 

 érzelmi, értelmi, motoros és szociális képességek fejlesztése 

 

Egyéni fejlesztését a nevelési tanácsadó munkatársának irányításával óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus végzi. 

 

Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek 

Az akadályozott beszédfejlődésű gyermekre jellemző az alacsony szintű anyanyelvi fejlettség, 

a beszédszervek gyengesége, a beszédhangok tiszta ejtésének hiánya, szegényes szókincs, a 

beszédmozgásokról szerzett emlékképek felhasználásának hiánya, grammatikai fejletlenség, 

az utánzó képesség gyengesége. 

 

Típusok: 

 megkésett beszédfejlődés 

 centrális dyslalia (működésből fakadó beszédzavar) 

 rinofónia (súlyos orrhangzóság) 

 fejlődési dysfázia (a beszéd időbeli és strukturális zavara) 

 elektív mutizmus (választott némaság) 

 afázia (a beszéd teljes vagy részleges elvesztése) 

 beszédhibához kapcsolódó tanulási zavar (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) 

 

Feladat:  

 mozgás és kommunikáció fejlesztése 

 anyanyelvi fejlesztés 

 vizuomotoros készség fejlesztése 
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Beszédfogyatékos gyerekek egyéni fejlesztését logopédus végzi. A Taníts meg engem című 

minősített gyógypedagógiai fejlesztő program segítségével történik az integráció. 

 

 

 

 

Autisztikus gyermek 

 

Az autizmus-spektrumzavar lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képesség minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas viselkedés, 

kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi 

sérülése és az egyenetlen képességprofil. 

 

Cél a viselkedési és gondolkodási készségek fejlesztése. 

 

Feladat:  

 kommunikáció, szociális és kognitív készségek fejlesztése 

 meglévő töredék készségek használata 

 egyéni motiváció megteremtése 

 egyéni, speciális módszerek alkalmazása 

 

Autisztikus gyermek egyéni fejlesztését gyógypedagógus végzi. 

 

Pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott gyermek 

 

 Agresszív magatartású gyermek  

 

Testi erejét fitogtatja, játékának tartalma és stílusa is agresszív, rombol, állandó vibrálás 

jellemzi. Preferáló megerősítő módszer hatékony: a jó tulajdonságait erősítjük, ehhez a 

körülményeket megteremtjük. Megbízásokat adunk, motiváljuk, tevékenysége révén 

dicsérjük. Együttműködési szituációkat teremtünk csoporttársainak kisebb csoportjaival. 

 

 Szorongó gyermek 

 

Ép intellektus mellett eltér az adott korosztálytól elvárható viselkedéstől. Jellemző, hogy 

tudja, de nem meri mondani. Énképe negatív, önértékelése alacsony, alulteljesít. Vegetatív 
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tüneteket is mutathat, társas kapcsolatai beszűkülnek. Kiemelten fontos a szorongó gyerek 

számára a pozitív megerősítés, a jó társas kapcsolatok kialakítása, sikerélmény biztosítása. 

Elvárásainkat csak fokozatosan emeljük, kialakítjuk reális önképét, többféle megoldási 

stratégiát gyakoroltatunk be. Szülők felé a pozitív történéseket naponta jelezzük. 

 

 

 Figyelemzavaros gyermek 

 

Nem tud koncentrálni, rendetlenség van körülötte, nem tudja megszervezni az életét, 

gyakorlás nem segít. 

 

 Hiperaktív gyermek (figyelemzavar, motoros nyugtalanság, tanulási nehézség 

együttes) 

 

Motoros nyugtalanságra jellemző, hogy állandóan mozgásban van az optimális ingerlési szint 

fenntartása érdekében. Belső ingerlő központja alulműködik. 

Tanulási nehézségre jellemző, hogy speciális az információ feldolgozás módja, az 

információk szétszóródottak. Hibáiból nem tanul. Cselekvését a következményekkel nem 

tudja összekapcsolni, büntetés hasztalan. 

Fontos számára az azonnali megerősítés, a pozitív, elfogadó légkör. Fizikailag is mellette kell 

állni, segíteni, rövid, világos, egyszerű utasításokat adni.  Meg kell tanítani arra, hogy kérjen 

segítséget. Csak azt szabad elvárni tőle, amire képes. Sikerélményeket kell biztosítani 

számára. 

Hasznos lehet a sikert adó mozgásos tevékenység, elsősorban ami vesztibuláris ingert biztosít. 

Csapatjáték nem megfelelő. Túlmozgatni, lefárasztani sem szabad, mert átbillen. Vesztibuláris 

inger számára az autózás, televíziózás. Metakommunikációt nehezen érti, saját korosztályával 

gyenge a kapcsolata. 

 

 Dyslexia 

 

Tünetei megjelennek a beszédben, írásban, olvasásban, magatartásban. 

Jellemzője a hangtévesztés, szótagcsere, összetett szavak elő-és utótagjának cseréje. A 

dyslexiás gyerekeknek nyelvfejlődési elmaradásaik vannak, mint pl. megkésett 

beszédfejlődés, makacs beszédhiba, ügyetlen beszédszervi mozgások, szűk aktív szókincs, 

szótalálási nehézségek, rövid és grammatikailag helytelen mondatszerkesztés, gyenge verbális 

emlékezet, rossz nyelvi elemző képesség. Fejletlen lehet ritmusérzéke, lehet dominancia 

zavara, nehezen alakul ki a testsémája, ügyetlen a mozgása, rosszul tájékozódik térben és 

időben, szerialitási zavarai vannak. 
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A dyslexia-veszélyeztetettség az olvasás tanulás megkezdése előtt diagnosztizálható, és 

terápiával megelőzhető. Gósy Mária módszerével végzi a szűrést, Meixner Ildikó 

módszerével a fejlesztést az intézménybe kijáró logopédus. 

Óvodapedagógus feladata elsősorban a beszédhanghallás, térérzékelés fejlesztése. 

 

 

 Dyscalculia 

 

Számolási nehézség. Az érzékelés-észlelés, mozgás, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

beszédfejlődés nehézségeivel függ össze. 

 

 Motoros koordinációs zavar 

 

Jellemzője az „ügyetlenség”. 

 

Típusai: 

a mozgástervezés zavara (diszpraxia), a testhelyzet megállapításának zavara (agnózia), a 

megfelelő irány megállapításának zavara (külső tér észlelésének zavara: jobb-bal)), csökkent 

izomtónus(hypotónia). 

 

 Kommunikációs zavarok 

 

Mutizmus 

Jellemzője, hogy az otthoni környezeten kívül a gyermek sem felnőttel, sem gyermekkel nem 

létesít verbális kapcsolatot, viselkedése erősen szorongó. Feladatunk elsősorban szorongásuk 

oldása, sikerélmények biztosítása. Verbális megnyilatkozást nem szabad erőltetni, esetleg a 

fülbesúgás technikájára megtaníthatjuk. 

Artikulációs zavar: pöszeség, orrhangzós beszéd 

Beszédfolyamatosság zavara: dadogás, hadarás 

Hangadási rendellenesség: diszfónia (rekedtség) 

 

Egyéni fejlesztési terv: 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlődésének dokumentálásához egyéni fejlesztési tervet 

kell készíteni. Amennyiben a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a 

diagnózis BNO kóddal szerepel a fejlesztési tervet gyógypedagógus készíti el a TÜ 365. sz. 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció egyéni fejlődési lap 

nyomtatványon. 
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Amennyiben BNO besorolás nem szerepel a diagnózisban óvodapedagógus készít egyéni 

fejlesztési tervet. 

 

Tartalma: 

 Gyermek neve, születési ideje  

 Óvodai felvétel ideje  

 Szakértői bizottság megnevezése, a szakvélemény dátuma, felülvizsgálat ideje  

 Diagnózis, vizsgálati eredmények  

 Fejlesztendő területek  

 Fejlesztési ütemterv havi bontásban  

 Elért eredmények 

 

Vizsgálatok: 

 

Problémás terület vizsgálat kidolgozó végezheti 

Beszédfejlődés DIFER Nagy József Óvodapedagógus, 

pszichológus 

Dyslexia szűrés GMP teszt Gósy Mária logopédus 

 

Sikerkritérium: 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedik az óvodai csoportba, amely közösség 

húzóerőként hat rá.  

 Szívesen jár óvodába 

 Örömmel vesznek részt speciális tevékenységekben 

 A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés 

 Gyógypedagógiai fejlesztés hatására képességei optimálisan fejlődnek. 

 A többségi gyermek és felnőtt közösség az együttélés során olyan humán értékekkel 

gazdagodik, mint elfogadás, tolerancia, segítőkészség, felértékelődik az egészség, mint 

érték. 

 

2.Migráns gyermekek interkulturális nevelése 

 

Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és 

munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

Alapelveink: 

 A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik 

igénybe az óvodai nevelést. 
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 Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket 

megillet. 

 Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük. 

 A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, 

individualitásukban keressük. 

 

 

Óvónői feladatok: 

 

 felkészülés a gyermek fogadására 

Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. A 

későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos információkat 

is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána kell olvasni. Ezek az információk hozzásegítik 

ahhoz, hogy jobban megértse a gyermek viselkedését, meghatározhassa a pedagógiai 

beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos ezeknek az információknak egy részét a csoportban 

dolgozó dajkával is megismertetni. 

 

 az érkező gyermek empátiás fogadása 

A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása, és 

előzetes szocializációs tapasztalatai. 

o a migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe, egyedül 

lévőnek, kirekesztetnek érzi magát 

o nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyermekek beszédét és őt sem értik a többiek 

o fél az ismeretlentől, a változástól, a bizonytalanságtól 

o általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva, 

hátrányosabbnak érezheti magát. 

Ezért az óvónő legfontosabb feladata: 

A kezdeti időszakban, a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő nyelv, 

szokás, viselkedés módok, étrend elfogadása. A más kultúrákról, vallásról, bőrszínről, etnikai 

különbözőségekről szóló életkornak megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a 

gyermekek érdeklődési körét- játék-mese-vers-zene-tánc- figyelembe véve valósítható meg. 

A migráns gyermeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek leghatékonyabb 

eszköze a játék, tere pedig maga a közösség. 

 

Sikerkritériumok: 

 szívesen jár óvodába 

 a gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát 

 szívesen játszik társaival és a csoporttársak is keresik a társaságát 
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 megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul 

kimondani. 

 

 

 

 

 

IX. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

1) Együttműködés a családdal 

 

Az alapelveinkkel összhangban, saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés 

kiegészítéseként terveztük meg, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek nevelése 

elsősorban a család joga és kötelessége. Szeretnénk gyermekeink fejlesztését a szülők 

együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. Ebben az 

együttműködésben felvállaljuk a kezdeményező szerepet. 

Együttműködés formái: 

 családlátogatás 

 beszoktatás 

 közös programok: 

     karácsony 

     anyák napja 

     gyermeknap 

     évzáró ünnep 

     őszi terménybarkácsolás 

Fontos, hogy az ünnepek emelkedjenek ki a mindennapokból, mind külsőségekben, mind 

tartalmában. 

 nyílt nap 

A nyílt nap célja a szülőknek lehetőséget biztosítani a napi óvodai életbe való betekintésre. A 

szülők személyes élményeik alapján, gyermekük, új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel. 

Képet kaphatnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, 

teljesítőképességéről, egyúttal módjuk van társaikkal való összehasonlításra is. Átélhetik a 

szabad játék készségekre, képességekre gyakorolt hatását, a gyermek kompetenciáinak 

fejlődését.  

A nyílt nap idejéről egy héttel előbb faliújságon tájékoztatjuk a szülőket. 

 fogadóóra 

Megtartását célszerűnek tartjuk személyre szabottan, igény szerint időpont-egyeztetés után 

lebonyolítani. Ezek az alkalmat adnak lehetőséget olyan információk cseréjére, melyek a 
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gyermekkel és közvetlen környezetével kapcsolatosak, bizalmas jellegűek. A fogadóórát 

óvónő és szülő egyaránt kezdeményezheti. 

 szülői értekezlet 

Az értekezlet célja az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, szülőket érintő legfontosabb témák, 

feladatok, programok, esetleges problémák megbeszélése. Az óvónő feladata a szülők 

tájékoztatásán kívül, véleményük meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele. 

Az értekezlet idejéről, témájáról a csoport faliújságján, egy héttel korábban a szülőket 

tájékoztatni kell. Jelenléti ív írása és jegyzőkönyv készítése kötelező. 

 

2) Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, kulturális 

intézményekkel 

 

Az óvodai élet alatt a Pedagógiai szakszolgálatok (Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai 

Szolgáltató Központ, Logopédiai Szakszolgálat, Tanulási képességeket vizsgáló Szakértői 

Bizottság) egészségügyi szolgáltatók (orvos, szakorvos, védőnő) a Gyermekjóléti szolgálat 

és családsegítő) a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel segítik. 

A közművelődési intézmények (könyvtár, múzeum) a gyermekek érdeklődését és életkori 

sajátosságait figyelembe véve látogatják csoportosan pedagógus vezetésével, vagy egyénileg 

szüleikkel. 

Az iskolával való kapcsolattartás célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. 

Formái: 

 5-6-7- éves gyermekek látogatása az iskolába az óvónővel 

 iskolai szervezésű programokon való részvétel 

 egymás munkájának megismerése kölcsönös hospitálással 

 szakmai tapasztalatcsere, a gyermekek fejlődésének nyomon követése 

 

X. Gyermekvédelem az óvodában 
 

Az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek alapvető 

szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezi az óvodai környezetet 

-személyi és tárgyi feltételrendszert,-, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden gyermek 

számára az optimális fejlődési folyamatot. 

Az általános elvárások közül- tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, 

szeretetteljesség, következetesség-kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő 

munkája során mindig vegye figyelembe a gyermek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési 

ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint 

hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. 
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Migráns gyermekeinek nevelése során biztosítjuk önazonosság megőrzését, ápolását, 

erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és 

alapvető szabadságok védelmét. 

 

 

 

Célunk: 

 

 A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése 

 Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára. 

 

Hátrányos helyzetű gyermek: akinek családi körülményei szociális helyzete miatt 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: hátrányos helyzetű gyermekek közül 

halmozottan hátrányos helyzetű, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek 

védelméről szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata alapján- 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 gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek: 

 

 a család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része 

vagy teljes egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy kategóriába eső bevétel, továbbá 

alkalmi munka után járó jövedelem. 

 Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, ígykevés 

az egy főre eső alapterület. 

 egészségtelen lakhatási feltételek 

 a szülők alacsony iskolai végzettsége 

 deviáns környezet szocializációs ártalmai- alkoholizmus, drogfüggőség, 

játékszenvedély 

 család hiánya- állami gondozásba vett, illetve onnan kikerült gyermek, egyszülős 

család, elvált szülők. 

 beteg, vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük 

megfelelő ellátására, gondozására 
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Veszélyeztetettség: olyan- a gyermek vagy más személy által tanúsított-magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

 

 

Az óvoda vezetője köteles: 

 

 jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál 

 hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása 

vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

 

A gyermek veszélyeztetésére utaló jelek: 

 

 fizikai bántalmazás 

 a gyermek szexuális zaklatása 

 szülői felügyelet hiánya 

 elhanyagoló szülői magatartás 

 hajléktalanság, rendkívül rossz lakáskörülmények 

 pszichés bántalmazás 

 éhezés, nem megfelelő táplálkozás 

 indokolatlan hiányzás az óvodából 

 minimális jövedelmi viszonyok 

 

Feladataink: 

 

Az óvónő feladatai: 

 az óvodába járó gyermek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése 

 szükség szerint környezettanulmány végzése 

 hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek 

 hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek differenciált nevelése, fejlesztése 

 a rendszeres óvodába járás figyelemmel kisérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 
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 szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele. 

 anyagi gondokkal küzdő családok támogatására az óvodavezető tájékoztatása a térítési 

díj csökkentése érdekében 

 felterjesztés segélyre 

 nyilvántartás vezetése 

 beszámoló készítése 

 

Az óvodavezető feladatai: 

 

 a gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős 

megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelő testületi szinten 

 bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal 

 törvények, rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása 

 veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása 

 étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az 

önkormányzati rendeleteknek megfelelően. Ezek dokumentálása. 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok segítésének lehetőségei: 

 tájékoztatatás az igénybe vehető segélyekről, támogatásokról 

 kedvezményes étkezési díj biztosítása 

 a szülők által ajándékozásra behozott gyermekruhák, játékok elajándékozása a 

rászoruló családoknak 

 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és 

megszüntetése érdekében az óvoda köteles együttműködni: 

 az óvoda orvosával, védőnőjével 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 önkormányzat illetékeseivel 

 

Sikerkritérium: 

 

 csökken a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma 

 minden rászoruló időben megkapja a segítséget 

 a szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz és a vezetéshez gondjaikkal 

 anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából 

 segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki 
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