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„Ezek a csillogó, fekete szemű gyermekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet… 

Ha szemükbe nézünk, ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek során embert 

belőlem…”(Várady J.) 
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1. Az Óvodai Pedagógiai Program törvényi és jogszabályi háttere: 

 

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

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

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

 363/2012. (XII. 17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alap-programjáról 

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

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak módosításai 

 15/2013.(II.26.) EMMI - rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről.  

 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 Alapító Okirat 

 

 

 A pedagógiai programnak, a Köznevelési törvény 6. § - ban foglaltak szerint az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit,  

 azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését 

 szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, 

 gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,  

 szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,   

 az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, 

 gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 

 a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 
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2. Az Intézmény bemutatása 

 

Az Intézmény adatai: 

Az Intézmény hivatalos elnevezése: Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ  

OM azonosító: 202275 

E-mail cím: somsam@bernathamk.koznet.hu 

Az Intézmény székhelye: 8733 Somogysámson Fő út 118. 

 

Az Óvoda neve, címe, elérhetősége: Somogysámsoni Bernáth Aurél ÁMK Óvodája 

                                                             8733 Somogysámson Fő út 113. 

                                                             Tel. szám: 06-85/420-195  

 

Az Intézmény fenntartója: Somogysámson – Somogyzsitfa - Csákány Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulás    

         

A településen 1959. óta működik óvoda, régóta mossa eső az ablakait, apró lábak koptatják a járdáját, gyermekzsivaj tölti meg élettel falait, udvarát.  Kezdetben 

egy csoporttal működött, majd 1976-tól két csoportossá bővült. Az épület maga nem óvodának készült, családi ház volt, melynek hátsó részét alakították át 

megfelelő nagyságú csoportszobává, az épület eleje pedig szolgálati lakásként funkcionált. 1976-tól két csoportszobát alakítottak ki, a növekvő gyermeklétszám 

miatt, mert a szomszéd település óvodája megszűnt, óvodásai átkerültek Somogysámsonba. Az épületben a szolgálati lakás megmaradt, ami később a védőnői 

szolgálatnak adta át a helyet, valamint főzőkonyha évtizedekig működött. 2000-2012. közötti időszakban már 3 csoportossá bővült az intézmény, 

tulajdonképpen 12 évig teljesen homogén, egykorú csoportokkal dolgoztunk. Ez alatt az időszak alatt – 2004-ben – pályázati forrásból teljesen felújított, 

csodaszép épületet vehettünk birtokba, amely már csak óvodai célokat szolgál. 2012-ben drasztikusan csökkent a gyermeklétszám, így már két csoportos az 

óvodánk. Jelenlegi szervezeti formánk ÁMK, melynek pontos elnevezése: Somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ. 

1994 óta többcélú, közös igazgatású intézményként működik, gazdasági, jobb kihasználási és eredményesebb együttműködési okok miatt. Bernáth Aurél nevét 

2000-ben vette fel az intézmény. Az óvoda vezetője mindig is a helyi általános iskola igazgatója volt, munkáltatói jogkörrel ő rendelkezett, fenntartó pedig a 

helyi önkormányzat. A következő nagy átalakulás 2013. januárjában történt, amikor az általános iskola kikerült az ÁMK-ból, így intézményegységként maradt 

az Óvoda, a Konyha és a Művelődési Ház. Mindhárom egység településünk büszkesége: az óvoda épülete 2004-ben, a konyha 2014-ben teljesen megújult,  

Makovecz – stílusú Faluházunk pedig a kistérség gyöngyszeme.  

 Az ÁMK teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 

végzi együttműködési megállapodás alapján.                                                          
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3. Bevezetés 

 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok 

tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia; az egyenlő hozzáférés biztosításával, 

  a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - gondoskodás és különleges védelem illeti meg, 

  a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak. 

 

Az intézménybe járó gyermekeink három településről érkeznek, többségük a létminimum alatt vagy annak közelében élő családokban, ingerszegény 

környezetben él. A szülők az alacsony iskolázottság, a munkanélküliség, a kevés anyagi bevétel következtében egyre nehezebben tudnak gondoskodni 

gyermekeikről, szinte minden család gyermekvédelmi támogatásban részesül. Óvodánkba különböző szociokultúráju gyermekek járnak, a rendezett családi 

körülmények között nevelkedő gyermekek száma kevés.  

A mindennapok feladatai sokszor állítanak bennünket szinte megoldhatatlan probléma elé, bár ez a nemesnek tűnő feladat és küldetés sokszor egyre 

nehezebbnek tűnik, olykor szélmalomharcnak.  Egyre nagyobb feladatunk a közelítés, a megismerés, a kompromisszum, mivel az utóbbi években egyre 

nagyobb az óvodába járó cigány gyermekek létszáma. 

Ez a helyzet indokolta az eddig használt pedagógiai programunk felülvizsgálatát, átdolgozását.  

 

Mert felelősek vagyunk azokért a gyermekemberekért, akiket ránk bíztak, akik hisznek bennünk, függetlenül attól, hogy milyen a bőrük színe. Kötelességünk 

megérteni és keresni az okokat, hogy segíthessünk nekik. Ők nem tehetnek a felnőtt társadalom bűneiről, ők jónak születnek. Hogy milyenné válnak, ez sok 

összetevőtől függ. Életük egy folytonos küzdelem, állandó harc a túlélésért. 

 

 

„Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.” 

(Nagy László) 
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4. Gyermekkép 

 Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény 

egyszerre. 

Az Alapprogram gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek 

fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és 

lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai 

nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az 

egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

 

Fejlődési tempóját meghatározzák: 

 

 genetikai adottságai, az érés törvényszerűsége 

 a spontán és a tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. 

 személyiségének kibontakozásában a személyi és a tárgyi környezet is meghatározó. 

 fejlődésének alapja a fiziológiai, biológiai igényeinek kielégítése. 

 a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, létformája a játék, elsődleges számára, hogy kielégíthesse a játékszükségletét. 

 jellemzője a kíváncsiság, a tudásvágy, szeret tevékenykedni, inger gazdag környezetben, megfelelő motiváció mellett aktív résztvevője az óvodai 

életnek, vágyik az elismerésre, a megbecsülésre, a sikerélményre. 

 ebben a korban még az érzelmei vezérlik, ezért fontos számára hogy szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben megnyilvánulhasson. 

 szociális lény, a szűkebb családi környezet után kinyílik és képes egy tágabb körben gyerekekkel és felnőttekkel is kapcsolatokat alakítani. 

 életének ebben a szenzitív szakaszában a gyermek alakítható, formálható, csak biztosítani kell számára az élményszerzés, a tapasztalás, a gyakorlás 

lehetőségeit. 

 a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jól érzik magukat a környezetükben. képesek egymás 

elfogadására, tisztelik a felnőtteket és gyermektársaikat. 

 az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet 

semmiféle előítélet kibontakozásának. 
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5. 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 bánásmódot igénylő gyermek és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek 

ellátását is). 

 

 Az óvodai nevelésben alapelv: 

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

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

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. 

 Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben 

végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra; e 

tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

  Befogadó, elfogadja a másságot és erre neveli a gyermekeket is, alapvető emberi értékeket közvetít. 
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6. NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 

 

„ Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.” (kínai közmondás) 

 

„Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben.”(ÓNOAP) 

 

 a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze 

 a gyermekeket megilleti a különleges védelem és gondoskodás 

  törekszünk a különböző pedagógiai módszerek alkalmazására, biztosítjuk az óvodapedagógusok módszertani szabadságának érvényesülését 

 nevelésünk segítse a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni képességeinek kibontakoztatását 

 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be 

 nevelőtestületünk az értékek, a hagyományok, a helybeli szokások megőrzése mellett, nyitott az újra, képes a megújulásra, a változtatásra 

 

 

7.  Nevelési céljaink  

„ Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az 

életkor és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátást is).”(ÓNOAP) 

 

 

 óvodánk a testileg, lelkileg egészségesen fejlődő gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, differenciált, teljesítmény kényszertől mentes 

fejlesztésére törekszik. Mindezt a szabad, zavartalan játék tevékenység biztosításával, érzelmi alapokon nyugvó óvodai élettel, tudatosan tervezett, 

szervezett nevelési helyzetek megteremtésével.  

 nevelési céljaink megvalósulásával a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus 

feltételei. 

 az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, 

valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vétele (ide értve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is) 

 a gyermekek az óvodai éveket barátságos, derűs, gyerekbarát környezetben töltsék el és érezzék jól magukat 
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 elegendő idő biztosítása a gyermek alapvető tevékenységére, a játékra, élvezzék a mással nem helyettesíthető szabad játék örömét 

 fontos feladatunk a környezettudatos nevelés  

 a gyermekek sajátítsák el a legalapvetőbb viselkedési és magatartási formákat  

 mozgásfejlesztés 

 nagy hangsúlyt kapjon az egyéni fejlesztés 

 az eltérő fejlettségi ütem és az egyéni képességek figyelembe vételével az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése 

 megalapozott, és következetes, rugalmasan kezelt szokás- és normarendszer kialakítása 

 az egészséges életvitelhez szükséges szokások megalapozása 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése, fejlődésének nyomon követése 

 

 

8. ÓVODAI NEVELÉS KERETEI 

 
 Egészséges életmód kialakítása 

 Érzelmi nevelés és szocializáció  

 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

 

„Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, erkölcsi és 

közösségi nevelés, az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.”(ÓNOAP) 

 

8.1. Egészséges életmód kialakítása 

 

Az egészség testi-lelki-szociális jólétet jelent. A megfelelő kondíciót, értelmes, alkotó, örömteli életcélokat, önmegvalósítást, a környezetünkkel és 

önmagunkkal való belső egyensúlyt foglalja magába. A testi-lelki fejlődés egymást erősítő, egymást nélkülözni nem tudó, egymásra kölcsönösen ható komplex 

folyamat. Minél stabilabb az egyensúly testi, lelki, és szociális értelemben, annál egészségesebb az ember. Ezt az optimális állapotot célszerű és helyes 

táplálkozással, a belső erőforrások mobilizálásával, kedvező életmóddal, és rendszeres testedzéssel lehet megszervezni.  

A gyermekek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés is fontos feladat. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az eszközök, használati tárgyak 

folyamatos és tervszerű ellenőrzése valamint karbantartása, a hibaforrások megszüntetése mindennapos tevékenység számunkra. A gyermeki gondolkodásmód 

sajátosságaiból, a szenzoros koordináció zavaraiból adódóan következhetnek be tipikus gyermekbalesetek (törések, zúzódások), ezek szükségessé teszik az 

óvodapedagógus állandó kontrollját, a tevékenységek figyelemmel kísérését. 
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Az egészséges életmód alakításának színterei: 

 Testi egészség: gondozási feladatok, mozgásfejlesztés  

 Lelki egészség: értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása 

 Szociális kapcsolatok harmóniája: közösségi élet, kapcsolatok alakítása, empátia, tolerancia 

 Egészséges, kulturált környezet kialakítása, megőrzése  

 Prevenció, egészségmegőrzés: étkezés, kulturhigiénés szokások alakítása  

 Egészséges életmód, egészségvédelem szokásainak alakítása  

 Pedagógusok, szülők példamutatása  

 Az egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolattartás 

 

Célunk: 

 Napirendünk alakításával nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása 

 Tárgyi és természeti környezetünk megóvása, szépítése, ezáltal egészséges, élhető környezet alakítása  

 A fejlődő szervezet ellenálló képességének növelése  

 Helyes táplálkozási szokások alakítása 

 Egészségmegőrző szokások alakítása 

 A szabadidő aktív, tartalmas eltöltésére szoktatás  

 Egészségkárosító magatartásformák elkerülésére nevelés  

 A gyermekeken keresztül a családok szemléletének alakítása, formálása 

 

Céljaink elérése érdekében a következő lehetőségeket biztosítjuk:  

 Rendszeres orvosi és védőnői ellenőrzések 

 Tapasztalataink közvetítése a szülők felé 

 Szűrővizsgálatok szervezése   

 Felvilágosító előadások meghívott előadókkal   
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Feladatunk: 

Testápolás:  

 Egyéni eszközöket biztosítunk a gyermekek testének gondozásához, az orrtisztításhoz 

 Megismerjük a család testápolási szokásait, ezeket közelítjük az óvodai elvárásokhoz, hogy a tisztaság belső igényükké váljon 

 Szükség esetén alkalmazkodunk a speciális szükségletekhez   

 Figyelemmel kísérjük a gyermek testápolási szokásainak alakulását, az önállóságuk szintjének megfelelően segítjük őket a tisztálkodásban 

 A gyermekek ruházatát esztétikusan és higiénikusan tároljuk 

Öltözködés: 

 A nap folyamán biztosítjuk a gyermekek egészséges, praktikus, kényelmes öltözetét. Más-más öltözetet, cipőt viselnek a gyermekek a csoportszobában, 

az udvari levegőzéskor, mozgásfejlesztéskor, ünnepi alkalmakkor, délutáni pihenés alatt. Ezek meglétéről a szülőnek kell gondoskodnia. Feladatunk, 

hogy a gyermekekben is kialakítsuk a tiszta, rendezett öltözék iránti igényességet. Vigyázzanak a ruhájuk épségére, tisztaságára, tanuljanak meg 

hajtogatni, a ruhadarabokat a helyére tenni.  

 

Táplálkozás:  

 

 az óvoda heti étrendjét megismertetjük a szülőkkel 

 tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni ízlését (kedvenc és nem szeretem ételét) 

 mintát adunk a terítés, a tálalás esztétikájára 

 biztosítjuk az étkezés nyugodt tempóját, kötött időben eszünk 

 egész nap biztosítjuk a folyadékpótlás lehetőségét  

 

Pihenés, alvás, levegőzés:  

 

 biztosítjuk, hogy a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn végezhessék 

 a csoportszoba levegőjét naponta többször szellőztetéssel frissítjük  

 kényelmes, higiénikus fekvőhelyet biztosítunk 

 tiszteletben tartjuk egyes gyermekek alvási szokásait (cumi, alvós állat) 

 nyugodt hangulatot és csendet teremtünk a délutáni pihenéshez.  
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Mozgás:  

 

 aktív lehetőségeket kínálunk a gyermekek természetes mozgásigényének, a szabadidő aktív eltöltésének kielégítésére  

 biztosítjuk a mindennapi játékos testnevelést  

 heti egy-két alkalommal tervezett mozgás-testnevelést szervezünk (testnevelés foglalkozás, gyógytestnevelés) 

 

 Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 a gyermekek képesek mindennapi szükségleteik életkoruknak megfelelő szándékos irányítására, önálló kielégítésére 

 igényükké válik a rendszeres testápolás: önállóan tisztálkodnak az eszközök célszerű használatával, a környezetük rendjére ügyelnek  

 elsajátítják a kulturált étkezés szokásait, helyesen használják az evőeszközöket  

 gondosan bánnak ruhájukkal, cipőjükkel, külsejükre igényesek  

 környezetükben igyekeznek mindenütt rendet, tisztaságot tartani 

 betartják a kialakított szokásokat, vigyáznak magukra és egymásra 

 

 

8.2. Érzelmi nevelés és szocializáció 

 

Az érzelmek komplex, differenciált, többnyire tudattalan lelki jelenségek. A kisgyermek viselkedése erősen érzelemvezérelt, mely az adott szituációk, a 

környezeti hatások és előzetes tapasztalatok szerint változik. Gesztusai, rajzai, játéka, társaival való kapcsolata tükrözik az őt ért pozitív és negatív ingerek 

hatását, a gyermekben lezajló lelki folyamatokat. Mindezekből megtudhatjuk, megismerhetjük örömét, félelmeit.  

A jó pedagógus a gyermek szemével lát, fülével hall és szívével érez.  

A gyermek különösen fogékony a felnőttek érzelmeire, hangulataira, ezért fontos, hogy óvodánkban a gyermekeket kiegyensúlyozott, gyermek centrikus, 

szakmailag elhivatott, érzelmileg magas fokú intelligenciát mutató óvodapedagógusok és dajkák vegyék körül.  

Az erkölcs elvek, normák, szabályok összessége, amelyek a társadalmi együttélés során a magatartást szabályozzák. Az erkölcsi magatartás kialakulása a külső 

társadalmi értékek belső értékké válása. A gyermek nem örököl kész erkölcsi programot. Születésétől kezdve különböző hatások érik, szűkebb és tágabb 

környezete spontán és tudatos hatásokkal befolyásolja a személyiségét.  

A társadalmi és egyéni értékek alakulását, fejlődését a nevelésben látjuk. Az óvodai nevelésben az út, szokástól szokásig vezet. Meg kell teremtenünk azokat a 

feltételeket, melyek között a gyermek megtanul eligazodni a világban. A csoportjainkban kialakított sajátos szokásrendszer alapja óvodánk házirendje. Célja 

nem a korlátozás, hanem a helyes iránymutatás. Kellő határok nélkül a gyermek bizonytalanná, zavarttá, közönyössé válik. A nevelés folyamatában a teljes 
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szabadságot károsnak tartjuk. A viselkedés szabályozásában a pozitív megerősítés, a dicséret módszerét alkalmazzuk. A gyermeki magatartás alakításában az 

óvodánk valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja, viselkedése modell értékű.  

Fontosnak tartjuk, hogy a családok és az óvodai csoportok viselkedéskultúrája, a gyermekkel szembeni elvárások közelítsenek egymáshoz, a gyermek 

szocializációját szem előtt tartva.  

Az első szocializációs szintér, ami a kisgyermeket formálja, a család. Sok esetben spontán módon valósítják meg a társadalmi beilleszkedés feladatait. Mai 

rohanó világunkban a gyermekek gyakran érzelmileg elhanyagoltak, a családok sajnos egyre kevesebb minőségi időt töltenek együtt. A szegénység, a 

társadalmi kirekesztettség, a vallási-etnikai hovatartozásból eredő társadalmi stigmák mély sebeket üthetnek a gyermek lelkén. 

Az óvoda nagy előnye az elsődleges szocializációban, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szociális erőteret hozhat létre. Olyan óvodai atmoszférát kell 

kialakítanunk, amely sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, amely hozzájárul a gyermek boldog alaphangulatához, és ezzel együtt 

mások megértéséhez. Derűs, szeretetteljes, nyugodt óvodai körülményeket teremtünk, mely megkönnyíti a gyermekek számára a közösséghez való 

alkalmazkodást. A gyermekekkel törekszünk bizalomra, feltétel nélküli elfogadásra épülő kapcsolat kialakítására.  

 

„A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, szabálytudatának, feladattudatának) szokás- és 

normarendszerének megalapozása.” (ÓNOAP) 

 

Óvodánkban tudatosan törekszünk a közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és közös tevékenységek kibontakoztatására. A csoport hatása annál 

jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget biztosít a gyermekeknek a sokszínű tevékenységekre, a társas együttműködésre, élményszerzésre, szerepvállalásra. 

Az együttes tevékenykedés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését. A csoportok által elfogadott normák befolyásolják a gyermekek viselkedését, 

megtanulják az alkalmazkodást. Az együttesen átélt élményeknek nagyobb a hőfoka, a közös tevékenységek érzelmileg árnyaltabbak, tartalmilag gazdagabbak, 

serkentik a gyermek teljesítményét.  

 

Feladataink az érzelmi nevelés és szocializáció során: 

 

 Az életkorhoz igazodó szokás-szabályrendszer működtetése 

 Az érzelmi biztonság megteremtése 

 Kedvező társas miliő kialakítása 

 Az egyéni és közösségi érdek összehangolása  

 A követendő magatartásminták közvetítése, erkölcsi tulajdonságok formálása 

 Csoportkirekesztettség megelőzése 

 Következetes, példamutató nevelés  
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 A saját érzelmek kifejezésének elősegítése  

 Önkifejező törekvések biztosítása, én-tudat alakítása  

 Az érzelmi zavarok tompítása, az indulatok kontrolljának megtanítása  

 Toleráns viselkedési formák elsajátíttatása 

 Az alkalmazkodóképesség erősítése 

 

8.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában megvalósítandó feladat. A kommunikáció, különböző formáinak alakítása az óvodai nevelő 

folyamat egészében jelen van.  

Az értelmi és beszédfejlesztésben a mozgás kiemelkedő szerepet kap. 

Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermek sokféle tevékenység közben, a felnőttekhez és a társaikhoz való viszonyának fejlődése során 

sajátít el. A szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik. A 

beszéd által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei.  

A beszédkapcsolatok kialakulásának alapja az óvodapedagógus és a gyermek közötti szeretetteljes viszony, a jó csoportlégkör. A nyelvi kommunikációs 

helyzetek kialakulásának alapfeltétele az egymást meghallgató és az egymáshoz beszélőtársak beszédkedve, beszédkészsége, az anyanyelv szókincsének, 

hangzásbeli és szövegszerkesztési sajátosságainak tapasztalati ismerete, használata.  

Kommunikációnkban törekszünk a nyelvi és nem nyelvi elemek őszinte, túlzásoktól mentes, a helyzethez illeszkedő használatára. Fontos, hogy beszédünk 

legyen követésre méltó, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, nyelvhasználatunk a hangok ejtésében kifogástalan. Törekszünk a gyermek 

kapcsolatigényének kielégítésére, mindig találunk időt és módot a gyermek kérdéseinek megválaszolására. 

 A gyermekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára építve, változatos, élményszerű, közvetlen megtapasztaláson alapuló tevékenységeket biztosítunk, a 

képzelet és kreativitás fejlődését elősegítő, ösztönző környezet megteremtésével. Folyamatosan rendszerezzük a gyermekek meglévő ismereteit, spontán és 

tervezetten szerzett tapasztalatait. A gyermekek képzeletét, kreativitását ösztönző óvodai környezetet alakítunk ki. Biztosítjuk a gyermekek számára a 

képességek különböző tevékenységformákban való gyakorlását. Ezáltal fejlődnek kognitív képességeik, pontosabbá válik érzékelésük, észlelésük, tartósabb 

lesz figyelmük, csiszolódik gondolkodásuk, képessé válnak problémák felismerésére, megoldására, ítéletek megfogalmazására. 

 

Feladataink az anyanyelvi, értelmi fejlesztésben:  

 A gyermekek természetes beszédkedvének fenntartása, ösztönzése 

 A folyamatos beszéd gyakorlásának biztosítása 

 A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése, beszédfegyelmük, beszédmegértésük fejlesztése 
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 A gyermekek kíváncsiságának kielégítése, érdeklődésük fenntartása  

 Aktív, cselekvő részvétel biztosítása a tevékenységekben 

 A tapasztalatok különböző élethelyzetekben való gyakoroltatása 

 Egyéni képességekhez mért feladatadás 

 A képi szemléltetés előtérbe helyezése 

 Sokoldalú érzékeltetés (vizuális, akusztikus, taktilis)  

 Esztétikus, motiváló eszközök biztosítása 

 A beszédhibák játékos javítása 

 

9. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

9.1. Személyi feltételek 

 Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

 Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai 

nevelés eredményességéhez. 

  

 Az óvoda személyi ellátottsága: Óvodánkban főiskolát végzett, illetve szakvizsgázott óvodapedagógusok, és szakképzett dajkák dolgoznak. Munkánkat segítik: 

utazó gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, pszichológus.  

Óvodapedagógusaink a megye által felkínált szakirányú továbbképzésben részt vettek, illetve a jövőben is - a lehetőségekhez mérten - részt kívánnak venni. A 

délelőttös óvónő munkaideje reggel 3/4 hétkor kezdődik, a bejáró gyerekek fogadásához igazodóan. A délutáni teendőket is két óvónő látja el, illetve ők 

biztosítanak felügyeletet a vidéki gyerekek menetrend szerinti autóbusszal történő hazautazásához. A csoportok felbontását évenként rugalmasan kezeljük.  

Figyelembe véve a gyermeklétszámot, az életkori felosztást a csoportok lehetnek: osztott, osztatlan ill., részben osztott. 

 A dajkák a dajkai teendők, a takarítás mellett az előkészítő konyhában az étkezéshez szükséges munkákat is ők végzik, ezért a csoportéletbe kevesebb ideig 

tudják bevonni őket az óvónők.   
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A gyermekek személyiségének komplex kibontakoztatásában a gyermekkel foglakozó valamennyi munkatársunk tudatos, összehangolt, hatékony 

együttműködése szükséges. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében speciálisan képzett szakemberek közreműködését vesszük igénybe. 

 

9.2.  Tárgyi feltételek 

Az óvodának rendelkeznie kell a nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, berendezését oly módon kell 

kialakítani, hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Tegye lehetővé 

mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A tárgyi felszereléseket, amelyeket a 

gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és a gyermekek biztonságára figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő 

munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 

Az óvodás gyermek a hétköznapok nagy részét az óvodában tölti. Óvodai környezetünket úgy alakítottuk ki, hogy gyermekeink örömmel járjanak hozzánk, 

biztonságban érezzék magukat, esztétikus, harmonikus, biztonságos, életkoruknak megfelelő környezet vegye őket körül. 

Az óvodai nevelésünk eszközrendszerét elsősorban a fenntartó biztosítja. Programunk előnye, hogy kevés anyagi ráfordítás mellett folytatható, ugyanakkor a 

folyamatos mennyiségi és minőségi eszközpótlás elengedhetetlen. 

A kinti mozgást, játékot a tágas, füves, árnyékos udvar biztosítja, melynek felszereltsége még hiányos, de pótlásáról folyamatosan próbálunk gondoskodni.  A 

rendelkezésünkre álló eszközök a gyermekek méreteinek megfelelőek. 

Óvodánk rendelkezik a legalapvetőbb technikai eszközökkel. 

 

9.3. Az óvodai élet megszervezése 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint 

tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.  

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék 

kitüntetett szerepét. A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  
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Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, 

egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.  

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá 

az óvodapedagógusok által készített- nem kötelező- feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi 

nevelési program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. Az 

óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja, fejlesztéseket, egyéb foglalkozásokat további 

szakemberek végzik.  

9.4. Napirend 

Folyamatos játéktevékenység, egyéni és csoportos tevékenységek, részképesség fejlesztése. 

Testápolás, egészségügyi szokások gyakorlása. Étkezés, önkiszolgálás, naposi munka. 

Játékba integrált tanulás: mikrocsoportos, esetenként egészcsoportos szervezés formájában, és egyéni fejlesztésekkel. Szervezett és szabad mozgás 

csoportszobában és udvaron. Megfigyelés, séta, beszélgetés, munka, tapasztalatszerzés, énekes játékok, egyéb játéktevékenységek.  

Egészségügyi szokások gyakorlása, ebéd, önkiszolgálás, naposi munka.  

Csendes pihenő, mese, vers, altató. 

Folyamatos ébresztés. Egészségügyi szokások gyakorlása. Étkezés (uzsonna). 

Szabadon választott játéktevékenység a csoportszobában, ill. az udvaron.  

A bejáró gyerekek felkészítése és kísérése a buszhoz. 

A napirendet a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok megtalálása, a játék kitüntetett szerepe.  

 

9.5. Hetirend 

A heti rend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások 

napi életének megszervezéséhez. A heti rend, különösen a nevelési év elején - teljesen másképpen alakulhat, mint a nevelési év végén. A beszoktatás idején 

fokozottan figyelünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb heti rendet állítunk össze, később az iskolára való felkészítés feladatai a heti 

rend és a napirend pontosabb betartását helyezik előtérbe. A heti rend és napirend kialakítása a csoportokban dolgozó óvodapedagógusok feladata, 

megvalósítása az óvodapedagógusok feltétlen jelenlétét és közreműködését igényli. A tervezésnél nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretanyag komplex, 
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sokoldalú megközelítésére, tapasztalatszerzésre, és törekszünk arra, hogy az ismeretanyag tartalmának, mennyiségének kiválasztásakor annak terjedelme nem 

menjen a minőség rovására.  

 

9.6. A dokumentáció rendje  

Fejlesztő, nevelő munkánkat éves ütemterv alapján végezzük, amit mindig az adott korcsoport életkori sajátosságait figyelembe véve készítünk el. A 

tervezésben megvalósul az óvodapedagógusok módszertani szabadsága. A meglévő mese, vers, mondóka, ének-zene, vizuális technikák, fejlesztő játék anyagát 

folyamatosan bővítjük, cseréljük.  Ha az élet eseményei úgy kívánják, változtathatunk a terven, de ez soha nem lehet öncélú. A csoportnapló naprakész vezetése 

minden óvodapedagógus kötelessége. A heti nevelőfolyamat tapasztalatait, a megvalósult tartalmakat rendszeresen vezetjük a naplóban. 

Óvodánk az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan -  de legalább 

évente két alkalommal -  tájékoztatjuk. A pedagógusok a gyermek értelmi, beszéd, hallás, mozgásfejlődésének eredményét, érzelmi, akarati tulajdonságait, 

társas kapcsolatainak alakulását, önállóságának, általános tájékozottságának fokát folyamatosan figyelemmel kísérik és írásban rögzítik. 

Gyógypedagógusunk és logopédusunk kompetenciájába tartozik a részképesség zavarok és a logopédiai ellátást igénylő problémák kiszűrése, ellátása, és a 

tanköteles korba lépő gyermekek vizsgálata. 

 

 

10. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az 

együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, 

illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálat, 

egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás 

formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és 

kezdeményező. 

 

10.1. Az óvoda és a család 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a családi nevelést kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket 

nevelő partnernek tekintjük. Az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül, ezért elengedhetetlen az összhangban történő nevelés. 

Minden lehetőséget megragadunk, hogy a családi nevelési eljárásokat, szokásokat megismerjük. A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultálunk a 
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szülőkkel. Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a tapintatot és az előre mutató segítséget. Óvodánk nyitott: a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget 

adunk arra, hogy előzetes megbeszélés alapján bármikor betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe. A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés 

csak a kölcsönös bizalom talaján valósulhat meg. Feladatunk a másféle kultúrával rendelkező családok eltérő nevelési elveinek, szokásainak tiszteletben tartása, 

mindkét fél számára a „még járható út” megtalálása, a nevelés, a kölcsönös titoktartás és a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett.   

A kapcsolattartás formái:  

 beíratás: az első személyes kapcsolat felvétele 

 összevont-és csoport szülői értekezletek 

 családlátogatások 

 egyéni beszélgetések 

 nyílt, fogadóóra 

 közös ünnepségek: karácsony, anyák napja, évzáró 

 kulturális rendezvények, közös programok, sport-nap 

 

10.2. Óvoda és iskola 

Fontosnak tarjuk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Ennek érdekében folyamatos, rendszeres kapcsolatra törekszünk. A tanítónők minden 

évben (alkalomszerűen) ellátogatnak az óvodába, ismerkednek napirendünkkel, nevelési területeinkkel, információkat szereznek a leendő első osztályosokról. 

Az együttműködés formái:  

 iskolai nevelőkkel  

 kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés: az első osztályosokat tanév elején meglátogatjuk az iskolában, az első osztályos nevelők pedig a leendő 

iskolásokat látogatják meg az óvodában 

 szülői értekezleten való részvétel 

 gyermekek látogatása az iskolában: ismerkednek a tanító nénivel és az iskolai környezettel 

 Az iskola tájékoztató anyagainak eljuttatása 

 

10.3. Óvodánk egyéb kapcsolatai 

 Fenntartóval 

 Egészségügyi szervekkel. 

 Szakmai szervezetek 
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10.4. A kapcsolattartás formáinak tartalma 

 

A családlátogatás célja, hogy megismerjük a gyermeket közvetlen környezetében, tájékozódjunk a család nevelési elveiről, szokásairól. A családlátogatás 

lehetőségét felajánljuk minden családnak, nyitottság esetén a nevelési év elején alkalmat is teremtünk rá. A gyermek érdekében - szükség szerint - a 

gyermekvédelmi felelőssel együtt látogatunk a családhoz. 

 

A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb 

megismerésére, nevelési elveink közelítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket jelentik, hanem hagyományainknak megfelelő és szervezett szülős 

sportprogramokat, kulturális eseményeket, s az ezekre való felkészülést.  

 

A szülők tájékoztatása: az óvoda nyitottságából adódóan ahhoz, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen a gyermekével történt eseményekről, valamint 

mi is a gyermekkel a családban történt fontosabb történésekről, gyakori kapcsolattartásra van szükség. Egy-egy gondolat megosztására napi találkozások 

alkalmával is van lehetőség, de ez nem jelentheti az óvodapedagógus kivonását a gyermekekkel való foglalatosságokból.  

 

Nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi 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 az életkori 

sajátosságokkal való összehasonlításukra is. Nevelési évenként összesen 2 alkalommal szervezünk nyílt napokat.  

 

A fogadó órák is a szülők rendelkezésére állnak, igény szerint, időpont egyeztetés után. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan információk cseréjére, 

melyek a gyermekkel, vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. A logopédus és fejlesztő pedagógus fogadó órákat szervezhet az 

érintett családoknak a beiskolázás előtti időszakban.  

 

Szülői értekezleteken az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő fontosabb témákat, feladatokat, programokat, iskolaérettséggel kapcsolatos 

tudnivalókat, problémákat beszéljük meg. Feladatunk a szülők korrekt tájékoztatása az adott időszak terveiről, történéseiről, a szülők véleményének 

meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele. A nevelési évben két alkalommal szervezzük, de a szülők kérésére más időpontban is van rá lehetőség.  

 

Az óvodai élet alatt a pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadó, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, pszichológus, 

logopédus, terapeuta, stb.), az egészségügyi szakszolgálatok (orvos, védőnők), a gyermek- és ifjúságvédelem intézményei a gyermekek nevelésével, 

gondozásával kapcsolatos problémák megoldását speciális szakismereteikkel elősegíthetik.  
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A közművelődési intézmények (színház, faluház, könyvtár) rendezvényeit a gyermekek - alkalmazkodva életkori sajátosságaikhoz - érdeklődésüket 

figyelembe véve látogathatják (esetenként kisebb csoportokban, több alkalommal is) csoportosan a pedagógusok vezetésével. 

 

Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vehessenek részt, a szülői igényeknek megfelelően. 

Fenntartó: fontosnak tartjuk a kapcsolat alakításában, az információk kölcsönös cseréjét, a gyermekeket, szüleiket, az óvoda munkatársait és az intézmény 

egészét tekintve. Nevelési programunk feltételeinek biztosítását erkölcsi, szakmai és költségvetési szempontból.  

A jelentések, beszámolók, értekezletek alkalmain túl, meghívjuk a fenntartó önkormányzat velünk kapcsolatban álló munkatársait rendezvényeinkre. 

Lehetőséget adva ezzel arra is, hogy kötetlenebb formában találkozhassanak velünk - az intézmény dolgozóival, közvetlen tapasztalatokat, benyomásokat 

szerezhessenek az óvodában folyó munkáról, körülményeinkről, lehetőségeinkről. 

 

11. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkenő szerepet tölt be. Az óvodai 

nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére, megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Alapvető feladatunk az óvodás korú gyermek 

testi-lelki szükségleteinek a kielégítése, fejlődésének biztosítása, nyomon követésének dokumentálása. 

A pedagógiai célok megvalósulásának érdekében nevelőmunkánkkal az alábbiakra kell törekednünk. 

11.1. Testi fejlődés terén 

 egészséges, edzett gyermekek legyenek 

 mozgásuk összerendezett legyen 

 alakuljanak ki a megfelelő egészségügyi szokásaik 

 ismerjék meg és ismerjék fel alapvető testi szükségleteiket, azokat legyenek képesek kielégíteni 

 

11.2. Érzelmi – szociális képességek fejlesztése terén 

 legyen vonzó a gyermek számára az óvoda 

 alakuljanak ki az emberi együttélés alapvető szokásai, szabályai 

 segítse az óvoda az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek kialakulását (barátság, segítőkészség, figyelmesség,…) 

 alapozza meg a feladattudat, a feladattartás képességeinek kialakulását 
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11.3. Mentális – értelmi képességek fejlesztése terén 

 a környező valóságot tapasztalati úton ismerjék meg, az összefüggéseket legyenek képesek meglátni az óvodapedagógus irányításával 

 észlelési és finommotorikai képességeik fejlődjenek 

 egyszerű gondolkodási műveleteket tudjanak alkalmazni, megtartó emlékezetük működjön 

 önálló feladatmegoldó képességeik kialakuljanak, gondolataikat, érzéseiket legyenek képesek kifejezni 

 

12. AZ ÓVODA FUNKCIÓI 

 

12.1. Óvó-védő funkció 

Cél: 

 - minden gyermek testi, lelki, szellemi védelme, ápolása, erősítése, fejlesztése és ezek harmóniájának megteremtése 

 - a gyermekek biztonságos, higiénés környezetben való környezettudatos nevelése  

Feladat: 

 - gyermekvédelmi törvény alkalmazása, a gyermek jogainak érvényesítése 

- korai prevenció 

- együttműködés a védőnővel, a gyermekjóléti szolgálattal, egyéb szakemberekkel 

 

12.2. Szociális funkció 

Cél:  

- a családban és a társadalomban jelentkező hiányosságok kompenzálása, a családok pozitív befolyásolása 

- minden gyermek találja meg helyét az óvodai közösségben 
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Feladat:  

- gondozási feladatok ellátása 

- egészséges életmód szokásainak alakítása 

- családlátogatás rendszeres és szükségszerű szervezése 

- szükség esetén szakemberhez való irányítás, kapcsolatfelvétel elősegítése 

 

12.3. Nevelő-személyiségfejlesztő funkció 

Cél: 

- mindazon képességek kibontakoztatása, mely közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéséhez szükséges gyermeki személyiségvonások 

fejlődését 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Feladat:  

- az eltérő kultúra befogadása, érzelmi és értelmi képességek megalapozása 

- együttélés, nyitottság, a valós életre orientálás elsajátítása, tolerancia 

- a társadalmi érintkezés normáinak kialakítása, kommunikáció     
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13.   INTEGRÁCIÓ, INTEGRÁCIÓS NEVELÉS 

„ Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, némelyik hangja mély, a másiké magas, megint más hangosan cirpel a telefondróton, és aki csak tapsolni 

tud, olyan is akad…” (Margaret Mantle) 

 

13.1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése 

 

Célunk: 

 Elfogadó, biztonságos légkör megteremtése 

 Énkép, önbizalom erősítése, gátlások oldása 

 Általános képességek megalapozása 

 Motiváció növelése, sikerélményhez juttatás 

 Az erős és gyenge oldal fejlesztése 

 Sokféle tevékenység lehetőségének biztosítása 

 Kreativitás fejlesztése 

 

13.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Cél: az integrált nevelés során a sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb, folyamatosan biztosított speciális fejlesztése 

mellett a gyermekek életminőségének javítása, beilleszkedésük segítése, melynek eredménye a saját magát elfogadó, teljes életet élő, boldog gyermek. 

 

http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus
http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus
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Feladat:  

 óvodába kerülés során az SNI-s igényű gyermekekről szakvélemény kérése, beszerzése 

 együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal 

 a fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő tevékenység megszervezése az óvodai nevelés időkeretein belül, szakember irányításával 

 személyi és lehetőség szerint tárgyi feltételek biztosítása specifikusan 

 empatikus magatartás, a másság elfogadása és elfogadtatása szülőkkel és gyermekekkel, a másságot elfogadó környezet megteremtése 

 érzelmi élet gazdagítása (pl. élmények, mintakövetés, szocializáció) 

 értelmi képességek területén megmutatkozó hiányosságok, eltérések kiegyenlítésére való törekvés 

 pszichikus funkciók, részképességek fejlesztése 

 sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés differenciált módszerekkel 

 egyéni fejlesztés, gyógypedagógiai terápia (szakember) kétszemélyes kapcsolatban 

 együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal – szakvélemény, kontrollvizsgálat, az óvodapedagógussal történő konzultáció  

 együttműködés a családdal – másság elfogadása – gyógypedagógiai tanácsadás.  

 

A fejlesztés alapelvei: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését kizárólag megfelelő képzettségű szakember láthatja el. 

 A fejlesztés feladatait integráltan, csoporton belül az óvónők minden esetben a megfelelő szakember útmutatásai alapján végezhetik. 

 Az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a sérülés mértékének megfelelően törekszünk. 

 Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk a gyermek számára, hogy önállóan tudjon tevékenykedni. 

 

Óvodapedagógusok feladata: 

 

Az óvodapedagógusok mindent kövessenek el, hogy az integrálható gyermekek megtalálják helyüket a csoportban. Segítsenek a kapcsolataik kialakításában. 

Kövessék figyelemmel a szakemberek munkáját. 

Az integrált nevelés során csak olyan fejlesztést szolgáló feladatokat vállaljanak fel, amelynek szakmailag eleget tudnak tenni. 

Lehetőség szerint vonják be az óvodapedagógusok a gyermeket a közös játékba, tevékenységekbe. 

Segítsék, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségletei is kielégítést nyerjenek. 

Inkluzív szemlélettel kell alakítani a gyermekekben rejlő empátiás készséget, az elfogadó magatartást, ezen belül a toleranciát, a türelmességet, a 
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figyelmességet, a segítőkészséget. 

A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan tudjon cselekedni. 

Az óvónő ismerje fel és gondozza a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt, azt a területet, amiben a gyermek tehetséges.  A fogyatékosságból eredő sérült 

funkciók kompenzálására törekedjenek a meglévő ép funkciók bevonásával.  

 

Feladatvállalás az integrált nevelés terén: 

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy állapotának megfelelő speciális ellátásban részesüljön. 

Célunk, az olyan feltételek biztosítása, amely a gyermekek speciális nevelési szükségleteihez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodik. Fontos, hogy támaszt 

nyújtsunk és az érzelmi biztonságon túl, szolgáljuk a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi fejlesztést, és egyben arra törekszünk, hogy 

segítsük a gyermekek fejlődését. 

Az óvónőnek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, amelyben a gyermekek magatartása kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást, 

megfélemlítést, megalázást. 

Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között kezdeményezett fejlesztőjáték a legjobb formája a fejlesztésnek. 

Ezekkel a gyermekekkel, a feladatellátásához szükséges képzettséggel, végzettséggel rendelkező szakember foglalkozik. 

Óvodáskor végére a sajátos nevelési igényű gyermeket is el kell juttatnunk oda, hogy szívesen járjon óvodába, hogy csoporton belül megtalálja a helyét és ne 

kerüljön peremhelyzetbe. 

 

 

13.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) zavarral küzdő gyermekek nevelése 

 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 

nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

Az érvényben lévő Közoktatási Törvény alapján meghatározottak szerint végzi az intézmény a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő 

gyermekek ellátását. 

Ellátandók azok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, akik a Pedagógiai Szakszolgálat által megállapított szakvéleménnyel 

rendelkeznek. 
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Cél: 

 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján, az egyéni fejlesztés biztosítása mellett az integrált nevelés során a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítése. 

 

Feladat: 

 

 A motiváció növelése. 

 Az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása, megerősítése. 

 Az ismeretelsajátítás folyamatát gátló gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató részképességek megerősítése. 

 

A fejlesztés alapelvei: 

 

 A BTM-es gyerekek egyéni fejlesztésének ellátása megfelelő képzettségű szakemberrel (gyógypedagógus) 

 A különböző ismeretekkel rendelkező szakemberek egymást kiegészítő és megerősítő munkája (óvodapedagógus- gyógypedagógus- 

            logopédus) 

 Megfelelő szakember útmutatásai alapján végzett integrált fejlesztés 

 Szükség szerint kapcsolatfelvétel külső szakemberekkel (pl.: pszichológus, pedagógiai szakszolgálat szakembere, orvos) 

 A család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe (megfelelő szakemberhez irányítása, kapcsolatfelvétel elősegítése) 

 

A fejlesztés formái és lehetőségei: 

 

 A törvényben biztosított időtartamban egyéni fejlesztés, felzárkóztatás 

 Differenciálás az integrált nevelés során 

 A szabad játéktevékenység lehetőségeinek irányított kihasználása 

 A fejlesztések, felzárkóztató tevékenységek egymást kiegészítve, megerősítve folynak 

 

Egyéni fejlesztés: 

Az egyéni fejlesztési terv személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő gyermekre vonatkoztatva kerül kidolgozásra. 
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Az egyéni fejlesztési terv kidolgozása során figyelembe kell venni: 

 

 A pedagógiai szakszolgálat szakvéleményét 

 Saját megfigyeléseket 

 A gyermekkel foglalkozó más szakemberek tapasztalatait 

 Szülőkkel folytatott beszélgetés kapcsán kapott információkat 

 

A fejlesztés tervezésének időkerete: 

 

Az egyéni fejlesztési terv készítése folyamatos a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételével, az egyéni igényekhez igazodva. 

 

A fejlesztés folyamata: 

 

 Egyéni szükséglettől függően az érintett funkciók megerősítése 

 Észlelési területek együttműködése 

 Mozgás, finommozgás (az észlelési és motoros rendszer együttműködése) 

 Orientáció képességek (saját testen, térben és időben való tájékozódás) 

 Kommunikációs képességek (szóbeli kifejező készség, szókincsbővítés) 

 Emlékezet 

 Figyelem 

 Készségfejlesztés 

 

Logopédiai ellátás: 

 

A logopédiai óvodai fejlesztést óvodánkban utazó logopédus végzi. A beszédjavító óvodai fejlesztés egyéni, kiscsoportos formában kötött keretek között a 

szülők bevonásával (otthoni gyakorlás) történik. 

 

Gyógytestnevelés: 

 

Az orvos által kiszűrt gyermekek ellátását utazó gyógytestnevelő végzi. A fejlesztés csoportosan, kötött kereteken belül, az óvodai élethez igazodva történik. 
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13.1.3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

 

Feladat: 

 Feltáró munka elvégzése 

 Veszélyeztetett, illetve nehezen nevelhető gyermekek kiszűrése 

 A hátrányos helyzetű gyermekek egyéni differenciált, felzárkóztató fejlesztés 

 Szakmai hálózattal a kapcsolattartás fenntartása 

 Szülői értekezleten a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos elméleti ismereteinek bővítése 

 

13.1.4. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 

 

Feladat: 

 A tehetséges gyermekek azonosítása, komplex fejlesztés 

 Minden gyermeknél az erős oldal megtalálása (legjobb, legügyesebb, legkiemelkedőbb) 

 

 

 

14.  A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 

14.1. Gyermekvédelem 

 

A többször módosított 1997. évi XXXI. Törvény értelmében a gyermekek védelme az intézmény minden dolgozójának kötelessége.  

 

„A gyermek legfőbb joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg. A felnőttnek pedig legfőbb kötelessége hogy ezeket a gyermeki jogokat felismerje, 

elfogadja, és saját szülői, nevelői, gondozói minőségében ezeknek az érvényre jutását teljes erejével támogassa. „  ( Gyermeki Jogok Konferenciája, Debrecen, 

1993.október 8.) 

  



 

34 

Az óvodapedagógusok feladata, hogy maximálisan biztosítsák a gyermekek alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Nevelőmunkánkban mindig 

figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét. Segítjük a gyermekeket a tehetségük 

kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában. 

Gyermekvédelmi munkánk célja:  

 A gyermeke alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak érvényesítése 

 Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára  

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek segítése, fejlesztése 

 A magatartászavaros gyermekek beilleszkedésének segítése az óvodai közösségbe  

 A kommunikációs zavarokkal, beszédzavarokkal küzdő gyermekek beszédállapotának javítása  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése szakemberek bevonásával, segítségével, a lehetőségekhez képest integrált formában, az optimális 

fejlődési szint elérése érdekében 

 Kölcsönös bizalom és együttműködés kialakítása a szülőkkel 

 A másság elfogadásának segítése a gyerekek, az óvoda dolgozói, és a szülők körében is  

 A segítő hálózattal való hatékony együttműködés 

 

 

 

Gyermekvédelmi szempontból lényeges meghatározások:  

 

Hátrányos helyzetű gyermek: akinek a családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultságát a jegyző 

megállapította.  

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője –a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a gyermek 3 éves korában legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen, vagy az a gyermek, akit tartós nevelésbe vettek.  

Veszélyeztetett gyermek: a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.  

Kompetenciánk: a problémák feltárása, továbbítása szakemberek, intézmények felé, pedagógiai tanácsadás, megbeszélés, meggyőzés. 
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Gyermekvédelmi feladataink: 

Megelőzés: 

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel, együttműködés a gyermekek fejlesztésébe  

 A rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel a fejlesztésben segítő szakemberekkel, a fejlődés folyamatos nyomon követése, 

rendszeres konzultáció 

 Biztonságos, egészséges fejlődést biztosító környezet megteremtése 

 Gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában 

 Együttműködés a gyermekvédelmi társszervekkel: Gyermekjóléti Szolgálat, Önkormányzat, Kormányhivatal  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása (védőnő, orvos,) 

 A HH/HHH gyerekek rendszeres óvodáztatásának segítése, egyéni fejlesztésük 

 A fejlődésben, viselkedésben eltérő, sajátos pedagógiai és pszichológiai igényű gyermekek megfelelő szakemberhez irányítása, hatékony 

együttműködés az érintett szakemberekkel  

 

Feltárás:  

 A hátrányos helyzet, és a veszélyeztetettség tüneteinek, jellemzőinek felismerése, okok felkutatása 

 A problémák feljegyzése, dokumentálása a csoportnaplóban 

 

 

Problémamegoldás:  

 A gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelet biztosítása, gondozásának, foglalkoztatásának, étkeztetésének megszervezése 

 A gyermek szükségleteinek kielégítése 

 A gyerekek helyzetének lehetőség szerinti javítása 

 Az induló hátrányok csökkentése 

 A felzárkóztatás megszervezése, esélyegyenlőség biztosítása  

 Együttműködés konkrét esetekben a segítő társszervezetekkel  

 Segítő szakemberek munkájának igénybe vétele a problémák típusának megfelelően (szakszolgálatok szakemberei, logopédus, fejlesztő pedagógus, 

mentálhigiénés szakember) 

 Szülők segítése nevelési tanácsokkal, a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez  
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Óvodán belüli tevékenységek, melyekkel a feladatok megvalósíthatóak:  

 A gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása, a pedagógiai titoktartás betartása, az ügyintézés empatikus végzése 

 Többszöri családlátogatás, nevelési segítség, tanácsadás.  

 A kapcsolattartás változatos formái: nyílt napok, fogadó órák igény szerint, közös óvodai, és óvodán kívüli programok szervezése a szülőkkel, 

családlátogatások.  

 Ismeretterjesztő előadások szervezése a gyermekek nevelésének segítése céljából.  

 Szülő-gyermek munkadélutánok szervezése.  

 Egyéni fejlesztések nyomon követése, a szülők folyamatos tájékoztatása.  

 A HH/HHH gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása a törvényes előírásokat követve, egyéni fejlesztéssel és azok dokumentálásával.  

Az éves gyermekvédelmi tervet az óvoda vezetője készíti el. Fogadó órákat hirdetnek meg, a felmerülő problémákat a szakszolgálatokkal esetmegbeszélő 

alkalmakon terjesztik elő. 

 

 

14.2. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek óvodánkban 

 

Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak, az óvodának, és a társadalomnak. A szociálisan hátrányos helyzet 

kialakulását különböző károsan ható tényezők okozzák:  

 A család mikrokörnyezete  

 Az alacsony egy főre jutó jövedelem  

 Munkanélküliség  

 Szociokulturális környezet  

 A szülők alacsony iskolázottsága 

 A gyermek környezetében élők kifogásolható erkölcsi magatartása 

 Helytelen nevelési módszerek 

 

Célunk: a szociális hátrányokkal küzdő gyermekek feltérképezése, problémáik megismerése, a problémák megoldására megoldási javaslatok nyújtása. 
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Feladataink:  

 A hátrányos helyzet okainak felderítése, családi körülmények és szociális helyzet megismerése  

 Olyan biztonságot adó környezet megteremtése, melyben a gyermek őszintén mer beszélni a problémáiról 

 Olyan pedagógusi attitűd felvállalása, mely azt üzeni a gyermekeknek, hogy a problémájukban segítjük őket, minden tőlünk telhetőt megteszünk értük  

 A szülőkkel konstruktív, bizalomra épülő kapcsolat kialakítása 

 Tájékoztatás nyújtása a szociális juttatások lehetőségéről 

 Egyéni szükségletek figyelembe vétele, azokhoz alkalmazkodás  

 A napi nevelőmunka során a gyermekek szociális érzékenységének, empátiájának, toleranciájának alakításával az esélyegyenlőség, az együtt élni tudás 

alapjainak megteremtése 

 A szociálisan hátrányos helyzetű családok folyamatos figyelemmel kísérése, a változások dokumentálása 

 Kapcsolattartás a segítő szervezetekkel és hatóságokkal, szükség esetén kapcsolatfelvétel kezdeményezése 

 

 

 

15.  ESÉLYEGYENLŐSÉG AZ ÓVODÁBAN 

 

„ Mi a gyermek szeretettel nem elégszünk meg. 

Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermekeket. 

Ismerd meg, hogy igazabbnak szerethessed, hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed.” 

(Nagy László) 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az alapvető készségek, melyek a sikeres 

iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig rendkívül fejleszthetőek. A gyermekek sikeressége az intézmény 

sikerességének záloga, ezért fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek sikeressége biztosított legyen. 

A szegényebb családok gyermekei lényegesen elmaradnak kognitív fejlődésükben, kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki 

fejlődés nem megfelelő ösztönzése, a szülők korlátozott erőforrásai, alacsony iskolázottságuk, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni 

környezet hiányosságai. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. Szakszerű - a 

gyermek társadalmi helyzetére érzékeny - pedagógiai szemléletre és módszerekre, a szülők partnerré tételére, együttműködésük előmozdítására van szükség. 
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Célunk: 

 minden gyermek megkapja azt, ami a fejlődéséhez szükséges, mivel az esélyegyenlőség abban rejlik 

 biztonságérzetet nyújtsunk számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához 

 ösztönözni társas kapcsolataik pozitív alakulását, és segíteni a testi-lelki fejlődésüket 

 kompenzálni a családi nevelés hiányosságait, segíteni a gyermekeket szociális beilleszkedésük során 

 

Feladataink: 

 a pedagógus személyes példaadásával a gyermekek előítélet-mentes, elfogadó, befogadó magatartásának kialakítása 

 elősegíteni az új óvodások befogadását, beilleszkedésüket az adott csoportba, lehetőség szerint zökkenőmentesen 

 a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha szükséges, ehhez szakember segítségét kérni 

 a szociálisan hátrányos helyzetű családok folyamatos figyelemmel kísérése 

 

16.  HAGYOMÁNYAINK 

 

Az óvodai ünnepek jelentős alkalmak óvodánk életében. Tartalmasabbá és színesebbé teszik gyermekeink számára a hétköznapokat. Lehetőséget adnak nyitni a 

tágabb környezetünk felé, erősítik az óvodánk kapcsolatait. A verses- dalos-dramatikus műsorok felkeltik a gyermekek szereplési vágyát, teret adnak az 

önmegvalósítási törekvéseknek. Az ünnepek örömteli hangulatai maradandó élményekké válnak, erősítik a csoportokban az összetartozást, a közösségi érzést, 

segítik a társas kapcsolatok alakítását. Jeles napjaink egy része zártkörű, gyermekeinknek szóló programokat kínál, más részük nyitott a családok felé. Az 

ünnepek, a szokások keretet adnak munkánknak. A gyerekek megszokják, hogy a jeles napok ismétlődnek és mindennek megvan a maga ideje. A várakozás, a 

készülődés fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket, mert minden ünnepet egy hosszabb előkészület vezet be, amely lehetőséget biztosít az érzelmi átélésre 

és gazdagon motivált tevékenységekre. 

 

 Óvoda - Család Sportnap 

 Márton-napi lampionos felvonuláson való részvétel szülők bevonásával 

 Mikulás: hagyomány, hogy Mikulás jelmezbe öltözött felnőtt jön az óvodába, ahol a gyerekek vidám dalokkal, versekkel, nagy örömmel várják 

 Munkadélutánok: a főbb ünnepeket megelőzően kézműves foglalkozások szervezése szülőknek, gyermekeknek egyaránt 

 Adventi időszakban a vörsi betlehem meglátogatása 
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 Karácsony: érzelem gazdag műsorral készülünk a szeretet ünnepére és a szülőkkel együtt örülünk a feldíszített fenyőnek és a játékoknak  

 Farsang: hagyomány, hogy vidám, hangulatos műsorral, jelmezbe öltözve ünnepelünk, a végén kis ajándékot kapnak a gyerekek és 

megvendégeljük őket  

 Nemzeti ünnep: életkoruknak megfelelő érzelmi átélés cselekvésen keresztül (zászlófestés, kéznyomattal kokárda készítés, stb.) 

 Kistérségi gyermekfesztiválon való részvétel 

 Tavaszi kirándulás Szőcsénypusztára, a vadaspark, a kastély és a kiállítás megtekintése 

 Húsvét: hangulati előkészítés dallal, verssel, fészekkészítés, kis ajándékozás  

 Anyák napja: csoportonként dallal, verssel köszöntjük bensőséges ünnep keretében az édesanyákat, nagymamákat 

 Gyermeknap: óvodai szinten rendezett tartalmas, színes, vidám összejövetel 

 Évzáró: a csoportok műsorral zárják az évet, a nagycsoportosok elbúcsúznak az óvodától, dolgozóktól, fiatalabb társaiktól  

 Születés- és névnap: az ünnepelt csoportos köszöntése, felnőttek által készített kabala ajándékozása, az ünnepelt megvendégeli társait 

 

 

17.  EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS 

 

A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. 

Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” 

(J.F.Oberlin) 

Az egészség- és környezeti nevelés nagy jelentőséggel bír a kisgyermekek személyiségfejlesztésében. A mindennapos óvodai nevelés az egészséget, mint 

alapvető értéket állítja nevelési programjába, integráló tevékenységeiben biztosítja az esélyegyenlőséget, fejleszti és korrigálja az életmódbeli képességeket. Az 

egészség testi, lelki, társkapcsolati jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a személyiségfejlesztés feladatával, azaz: annak védelme, fejlesztése nem önálló 

nevelési feladat. Az egészség-és környezeti nevelés akkor hatékony, ha teljes körű.  

 

 

Teljes körű, ha áthatja az óvodai élet egészét:  

 Az egészségfejlesztés és a környezeti nevelés kialakítása valamennyi pedagógusnak és a pedagógiai munkát segítő dolgozónak kiemelt a felelőssége és 

feladata 

 Az egészségnevelési és környezeti nevelés tevékenységei valamennyi gyermek aktív, cselekvő bevonásával valósulnak meg.  
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 Prioritást élvez az egészséges életmód, a testápolás, étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés szokásainak alakítása és a 

környezettudatos magatartás belső igénnyé fejlesztése  

 Az egészségfejlesztés és a környezeti nevelés felvilágosítással, a munka és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

feltárásával és elhárításával történik. 

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelés elvei 

 a környezet állapotára érzékeny gondolkodásmód kialakítása  

 fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás elősegítése  

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés  

 optimista életszemlélet kialakítása  

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés  

 tolerancia és segítő életmód kialakítása  

 

Az egészségnevelési és környezeti nevelés célja: 

Az egészségnevelési és környezeti nevelés célja a gyermekek teljes körű egészségfejlesztésének - lelki, testi, értelmi, érzelmi és akarati tulajdonságaiknak - 

biztonságban és egészséges környezetben történő alakítása.  

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus környezet kialakítása és védelme  

 Környezettudatos magatartásformák fejlesztése  

 A helyes napirend és életrend kialakítására nevelés  

 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatására szoktatás  

 Annak tudatosítása, hogy az egészségvédelem fontos és tenni kell érte  

 A gyermekek konfliktuskezelésnek, együttműködési készségének fejlesztése 

 Az anyag-és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok példamutatása  

 A gyermekek folyamatos, tevékeny és következetes bekapcsolása a szelektív hulladékgyűjtésbe  

 

Az egészségnevelés és környezeti nevelés tartalma: 

 Az egészséges táplálkozás  

 A mindennapos testnevelés, testmozgás  
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 A testi és lelki egészség fejlesztése  

 A viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése (meghívott előadókkal) 

 A baleset megelőzés és elsősegélynyújtás  

 A személyi higiéné 

 A környezettudatos magatartás és viselkedés szokás- és normarendszerének kialakítása 

 

 

18.  ÓVODAI ÉLETÜNK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

 
„….Messzire gyűrűzik csengő nevetésük, igazzá igézve legszebbik meséjük. 

Nem ismernek helyet, hol ne lenne helyük, játszunk önfeledten, tiszta szívvel velük! 

Hagyjuk kezeikben varázs-ecsetüket, hadd fessék boldoggá színes életüket. 

Ne árnyékoljuk be fényes palettájuk, jövőt varázsolnak: vigyázzunk rájuk!” 

                                                                     (Körmendi Gitta: Aprócska varázslók) 

 

18.1. Játék 

 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, mely a gyermekek mindennapjait átszövi. 

Programunk szempontjából a játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban 

kipróbálhatja, feldolgozhatja, 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, alakulnak társas kapcsolatai. 

A világról a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet tudatosan 

használunk fel a nevelés folyamatában céljaink eléréséhez.  

A játék megjelenési formája az óvodában spontán és irányított, mely valamennyi korcsoportban alkalmazható az életkori sajátosságok figyelembe vételével. 

Olyan hangulatokat, ingereket, tárgyi lehetőségeket megteremtünk, melyeknek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindulhat. 

Utánozható mintát adunk a játéktevékenységhez, a gyermek igényéhez alkalmazkodva – elérhető közelségben – a támogató játszópartnerévé válunk. A játék 

folyamatát ötleteinkkel, eszközökkel, a játékot motiváló helyek, terek kialakításával, ösztönző magatartásunkkal segítjük.  

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék a lehető legnagyobb teret kaphassa, melyben a szabad játék túlsúlya érvényesül. 
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Játékok során fejlődik a gyermek:  

 a kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő képessége,  

 az önismerete,  

 az együttműködő képessége,  

 kezdeményezőkészsége,  

 a verbális- és metakommunikációja,  

 az érzékszerveinek működése,  

 a testkultúrája, a téri tájékozódása,  

 a mozgás-koordinációja,  

 empátiája, toleranciája,  

 kudarctűrése,  

 konfliktusmegoldó képessége,  

 problémamegoldó gondolkodása,  

 szabálytudata.  

 

Célunk, hogy a gyermek minden tevékenységét játékként élhesse meg. 

 

Feladataink: 

 az elmélyült játék feltételeinek megteremtése,  

 a játékhoz elegendő hely, idő és eszközök biztosítása,  

 ötletek, helyzetek, élmények megteremtése a sokszínű játéktevékenységhez,  

 a gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása,  

 a szabad játék túlsúlyának biztosítása,  

 az, hogy a gyermek igényei szerint legyünk partnere a játékában,  

 a mintaadás.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére: 

 a gyermekek építő- konstruáló játékában az átgondolt, elrendezett, meghatározott céllal végzett építés dominál 
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 a szerepjáték során képessé válnak a játék megszervezésére, empátiával a társak érzelmeinek felfogására, elgondolásaik megértésére 

 dominánssá válik a szerepjáték, mely közben gyakorolják szerzett ismereteiket, és újakat tanulnak 

 igazodnak a szabályjátékok normáihoz: megtanulják indulataik fékezését, a siker és a kudarctűrést 

 barkácsolásnál biztonsággal alkalmazzák az egyes technikákat és eszközöket  

 kapcsolatteremtő és alkalmazkodó képességüknek köszönhetően jól együttműködnek társaikkal 

 

 

18.2. Munka jellegű tevékenység 

Az életre való felkészítés fontos eleme a munkatevékenységekben rejlő lehetőségek kihasználása. A gyermek számára a munka is játékos jellegű, hasznos, 

szükségszerű, eredménye rögtön érzékelhető, fontos, megbecsülést érdemel gyermek és felnőtt részéről egyaránt. Fontos, hogy a gyerekek érezzék, hogy a 

munkájukra szükség van és számítunk rájuk a feladatok elvégzésében. 

A munka jellegű tevékenységek óvodánkban számtalan tapasztalat forrását jelentik. Szemléletünk szerint a munka, a gyermek önként vállalt, örömmel végzett, 

játékos feladata, soha nincs kényszerítő, büntető ereje. Többnyire az óvodapedagógus irányításával zajlik.  

Munkavégzése közben fejlődik a feladattudata, kitartása, precizitása, szervezőkészsége, önértékelése, céltudatossága, a munkavégzéshez szükséges attitűdjei, 

képességei, készségei. A közösségért végzett tevékenységek hozzájárulnak a társas kapcsolatok alakulásához, a saját és mások munkájának elismeréséhez, 

tiszteletben tartásához. A mindennapok során sokféle lehetőséget biztosítunk arra, hogy életkoruknak megfelelően, amit csak lehet, önállóan végezzenek a 

gyermekek. Egyéni érdeklődésük és terhelhetőségük szerint folyamatosan bevonjuk őket a szervezési feladatokba. Kialakítjuk bennük a környezetük rendje 

iránti igényt, e területen a kezdeményező készségüket erősítjük. Megismertetjük velük az egyes munkafolyamatok részmozzanatait, elsajátíttatjuk a 

munkaeszközök biztonságos használatát.  

Az óvodai munkatevékenységek egy része időről-időre szabályosan ismétlődik, tervezhető, másik része esetleges, alkalomszerű. A tevékenység jellegétől 

függően ezeket a feladatokat a csoport gyermekei egyidejűleg, esetleg kisebb csoportokban végzik, vagy egyes gyermekek megbízásszerűen vállalják. A munka 

folyamatát pozitív megerősítéssel ösztönözzük. 

Munka jellegű tevékenységeink:  

 önkiszolgálás, önellátás (öltözködéshez, étkezéshez, testápoláshoz kapcsolódó feladatok),  

 naposi feladatok,  

 csoportszoba rendben tartása, alakítása (játékok elrakása, ágyazás),  

 csoportszoba és környezetük dekorálása,  

 gyümölcs-zöldségsaláta készítése,  
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 süteménykészítés,  

 az óvoda udvarának rendbetételében való részvétel 

 madáretetés 

 az óvodapedagógusok, felnőttek munkájának segítése, alkalmi megbízatások 

 

Feladataink: 

 Tanítsuk meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére, szükség szerint nyújtsunk segítséget 

 Tudatos pedagógiai szervezés a napi tevékenységek során  

 Az eszközöket a gyermekek számára elérhető közelségbe helyezzük el 

 Törekszünk arra, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek, és minél nagyobb önállósággal végezhessék azokat  

 A szülők felé közvetítjük, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük munkáját, megbízatásait, legyenek segítségére annak elvégzésében 

 Használjuk fel a munkatevékenységet a közösségi kapcsolatok alakítására 

 Tartsuk szem előtt a fokozatosságot, az egyéni és életkori sajátosságokat a sikerélmény érdekében  

 

Fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére: 

 a gyermekek kezdeményezők a munka jellegű tevékenységek vállalásában, alkalmanként vállalnak szervező, irányító szerepet is 

 segítőkészek, kompromisszumra képesek  

 végzett munkájukban tapasztalható a felelősségérzet és kötelességérzet 

 egyre kitartóbbak a vállalt munka jellegű tevékenységekben  

 a tevékenységekben használt eszközöket célszerűen és biztonsággal használják 

 

18.3. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása nagyon fontos számunkra, mert az egész életen át tartó tanulás igényének és képességének kialakításában itt az 

óvodában tesszük meg a kezdő lépéseket.  

Lényeges megállapítanunk, hogy 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.  

Játék közben, játékosan szinte észrevétlenül tanul. 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, valamennyi 

pillanata alkalmas arra, hogy spontán vagy irányított módon tanuljon a gyermek. A tanulás része a nevelési folyamat egészének.  

A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 évesek fejlődésének szempontjából. 
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Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli, éli meg, ezért a tanulás során is ebből kell kiindulni. Ez az oka annak, hogy komplex 

tevékenységek rendszerén keresztül kívánjuk eljuttatni a gyermekhez azt, ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent.  

Azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyenek részt a gyermekek ebben a folyamatban, ne csupán külső motiváció késztesse őket. Minden gyermek 

esetében képességeinek megfelelő, differenciált feladatokról van szó. A sikerélmények erősítik a gyermekek önbizalmát, és bátorságot adnak az újabb, 

nehezebb problémák megoldásához.  

A tanulás a nevelés egészén belül, a napi élet bármely mozzanatában, cselekedtetések, beszélgetések, tapasztalatszerző séták, kirándulások, stb. formájában 

egyaránt megoldható. Ez teljes egészében a csoportban dolgozó óvodapedagógusok kompetenciájába tartozó kérdés. 

 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása,  

 a spontán játékos tapasztalatszerzés,  

 a játékos, cselekvéses tanulás,  

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,  

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,  

 a gyakorlati problémamegoldás.  

 

Feladataink: 

 tanulást támogató környezet biztosítása  

 gazdag, élményt nyújtó tevékenységek közötti választási lehetőség  

 változatos helyszínek (külső, belső, természetes) 

 a gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének kielégítése 

 az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztése  

 a gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése  

 a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékelés 

 pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával a szándékos tanulás iránti érdeklődés 

felkeltése 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére: 

 aktívan részt vesz a tanulási folyamatokban, felfedez, véleményt nyilvánít, magyarázatot keres, bátran kérdez 

 törekszik a feladatok helyes megoldására, kitartó 
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 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról, környezetéről 

 tanulási képességei fejlettek: szándékos figyelem, bevésés, felidézés 

 megszerzett ismereteit alkalmazni tudja adott helyzetekben 

 

 

18.3.1. Mese, vers 

A mesélés, verselés, mondókázás hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Ebben a fogékony, érzelmekkel telített életkorban nagy felelősségünk van a gyermek 

érdeklődésének felkeltésében, irodalmi ízlésének kialakításában, az írott szó, a könyv megbecsülésének megalapozásában. A gyerekek életkorának megfelelő 

irodalmi anyag igényes összeválogatása, az élményszerű előadásmód a záloga annak, hogy a gyerekek szívesen hallgatnak mesét, mondanak verset, mondókát. 

A mese tükrözi a gyermek érzelmeit, közel áll gondolatvilágához, intenzíven fejleszti a gyermek belső képteremtő képességét. A mese oldja a szorongást, belső 

képteremtésre ösztönöz. Erkölcsi rendszerében a jó és az igaz győz a gonosszal és a hazuggal szemben, a mesében minden a helyére kerül. A mese a gyermek 

érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. Mesét, verset, mondókát kezdeményezni a nap folyamán bármikor lehet a 

gyermekek igénye szerint, amikor csak lehetőség adódik rá. Mesehallgatás közben fokozottabban működik a gyermek képzelete, gondolkodása, erősödik a 

figyelme, gyarapodik a szókincse, és rengeteg fejlesztő hatása mellett örömforrás marad a gyermek részére. A mondókák és a versek ritmusukkal, 

hangulatukkal, zeneiségükkel ragadják meg a gyermeket, számukra érzéki, érzelmi élményeket adnak. Ezek ismételgetése örömet szerez a gyermekeknek. A 

gyakori mondókázás segít a beszédhibák leküzdésében, a gyerekek játékos formában veszik át a magyar nyelv dallamát, ritmusát.   

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Sok mesét, verset, mondókát ismer, gyűjt, olvas. 

 Megteremti a meséhez szükséges nyugodt, meghitt légkört. 

 Lehetőséget ad a gyermek önálló vers- és mesealkotására, az ismert mesék, versek elmondására, ehhez biztosítja a szükséges helyet és eszközöket 

(bábozás, dramatizálás). 

 A meséket, verseket, mondókát gyakran ismétli. 

 A nap folyamán adódó lehetőségekre figyel és kihasználja az azokban rejlő lehetőségeket. 

 Figyelembe veszi a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét az anyag kiválasztásánál, összeállításánál. 

 A verseknél, mondókáknál megkeresi a változatos gyakorlás lehetőségeit. 

 Lehetőség szerint a verset, mondókát összekapcsolja mozgással. 

 A mese, vers anyagát komplex módon összekapcsolja más művészeti ágakkal – ábrázolás, ének 

 Mesetudat kialakítása, segíteni a gyermeket a való és képzeletbeli világ síkjainak szétválasztásában 
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A fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére: 

 

 A gyermekek szívesen hallgatnak verset, mesét, igényükké válik a mesehallgatás.  

 A gyermekeknek vannak kedvenc versei, meséi.  

 Kialakulnak a mesehallgatással kapcsolatos szokások.  

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni és mozgással megjeleníteni, kifejezni.  

 A dramatizálás, bábozás során értelmezést segítő gesztusokat, jellemző utánzó mozgásokat használnak, kifejező mimikájuk, hanghordozásuk.  

 Szókincsüknek megfelelően felfogják, megértik a vers, mese tartalmát, mondanivalóját.  

 A szereplők viselkedésében és tetteiben érzékelik az alapvető erkölcsi kérdéseket.  

 Óvják a könyveket, a képek alapján felidézik legkedvesebb meséiket, verseiket.  

 A gyermekek szívesen beszélnek, beszédük kifejező, érthető és összefüggő.  

 Szókincsük gazdagodik, megértik mások beszédét 

 Alkalmazzák a párbeszéd jellegzetes fordulatait: udvariassági kifejezések, figyelemfelhívás, köszönés, stb.  

 Többnyire türelmesen végigvárják társaik, a felnőtt beszédét.  

 Képesek helyesen szerkesztett, egyszerű összetett mondatokban fogalmazni.  

 

18.3.2. Ének zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Óvodai zenei nevelésünk célja a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. Fontosnak tartjuk óvodásaink zenei hallásának, 

ritmusérzékének, érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztését. A zenei anyanyelv megalapozása szoros kapcsolatban van az anyanyelv 

kifejező gyakorlásával. Az értékes zene fogékonnyá teszi a gyermeket a szép befogadására, formálja ízlését. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös 

ének, és alapvető, hogy a megfelelő légkör biztosítsa az érzelmi motiváltságot.  

Komplexitása abban áll, hogy fejleszti a gyermekek zenei emlékezetét, játékos zenei alkotókedvét, mozgáskultúráját. Serkenti a gyermekek képi és irodalmi 

alkotások iránti esztétikai kíváncsiságát. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés vagy 

séták, kirándulások. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek összeállítása az életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelően. 
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 Az anyagkiválasztásnál figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságait és fejlettségi szintjét, a hangkészletet, terjedelmet, mozgást, ritmust. 

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei képességfejlesztő játékokkal. 

 Szervezési feladatok ellátásával biztosítja az énekléshez, a mozgásos játékokhoz szükséges feltételeket: friss levegő, megfelelő nagyságú hely. 

 A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, kreatív, esztétikus eszközöket használ. 

 Az óvodapedagógus örömmel vesz részt a közös éneklésben, énekes játékban, maga is élvezi a tevékenységet. 

 Az óvodapedagógus élményszerű előadása zenei élményhez juttatja és utánzásra ösztönzi a gyermeket. 

 Ügyel a tiszta hangképzésre, egyenletességre, tempóra, dinamikára, a hangmagasságra, hangerő változásaira. 

 A dalanyag feldolgozásában az évszakokhoz, az ünnepkörökhöz alkalmazkodva halad, a magyar népdalokból, mondókákból, és gyermekdalokból 

választ. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére: 

 

 A gyermekek képesek differenciálni és felismerni a zenei hangokat, a tárgyi- és természeti környezet hangjait.  

 Sikeresen kapcsolják össze a dallamot, ritmust, mozgást.  

 Szívesen énekelnek, zenélnek, igényük van a rendszeres zenehallgatásra.  

 Örömmel vesznek részt - akár irányítás nélkül is - a közös éneklésben, dalos játékban, szerepeket vállalnak. 

 Az egyszerű játékos, táncos mozgásokat szépen megformálják (pl. dobbantás, átbújás, párválasztás, forgás, köralakítás).  

 Bátran énekelnek, akár egyedül is mer szerepelni. 

 Korukhoz képest tisztán énekelnek. 

 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat: halk-hangos, gyors-lassú. 

 Mozgásuk esztétikus, mozgást követő, képesek érzékeltetni az egyenletes lüktetést, esetleg egyszerűbb ritmust. 

  Szívesen hallgatnak zenét, arra szívesen mozognak, táncolnak. 

 

18.3.3. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

Az ábrázolás az óvodáskorban megismerő tevékenységként működik, segíti a gyermeket a tárgyi világ megismerésében, feldolgozásában, újraalkotásában. 

Művészeti tevékenységgé csak később, az iskoláskorban válik. Ennek lehetőségét alapozzuk meg ebben az időszakban. Óvodáskorban még nem a létrehozott 

mű, a végeredmény a lényeg, hanem az alkotás folyamata, maga a tevékenység a siker és az öröm forrása. A gyerek szabadon próbálkozhat, keresheti a 

megoldásokat, tévedhet, tanulhat. Ez az élmény lesz a belső motiváció, amely újabb és újabb próbálkozásra ösztönzi a gyereket, így lesz önfejlesztő a folyamat. 

Az ábrázolás egy fontos megismerési funkció a gyermek számára, semmi mással nem pótolható. Hagyni kell, hogy segítségünkkel, de saját maga, a 

képességeinek megfelelően próbálkozzon. Ezt a folyamatot semmi esetre sem szabad tönkretenni „rátanítással”. A fejlődési fokokat nem lehet és nem szabad 

átugrani, siettetni. A gyermek belső változását, érését követi az alkotások minőségi változása is. 
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A gyermek számára az ábrázolás az önkifejezés egyik módja is. A gyermek vizuális tapasztalatait, élményeit jeleníti meg az általa létrehozott képben. Ebben a 

folyamatban mi csak a segítői vagyunk, mert biztosítjuk az anyagokat, eszközöket, megtanítjuk a különböző technikákat, de hagyjuk, hogy önállóan alkothassa 

meg azt a belső képet, ami benne van. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Segíti a gyermeket a vizuális tapasztalatok szerzésében, amely az óvodai élet egészére kiterjed. 

 Esztétikus környezetet alakít ki, biztosítja az élményszerzés lehetőségét. 

 Megerősíti a gyermeket az önkifejezésben, önálló törekvéseiben, segít, de nem ad megoldásokat. 

 Biztosítja a szükséges helyet, nyugodt körülményeket, megfelelő mennyiségű eszközt, azok hozzáférését 

 Megismerteti a gyerekeket a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka eszközeivel, technikájával, anyagaival. 

 Teret ad a gyermek kreativitásának, fantáziájának 

 Számtalan, változatos, érdekes gyakorlási, tanulási lehetőséget ad a gyermekeknek. 

 A téma kiválasztásánál és a megvalósításnál figyelembe veszi az egyéni képességeket, lehetőséget ad az egyéni megoldásokra, a választásra. 

 Becsülje és becsültesse meg a gyermek munkáját, arról pozitív visszajelzést adjon 

 Az elkészített alkotásokat felhasználja a környezet díszítésére. 

 Minden lehetőséget kihasznál arra, hogy az ábrázolást összekapcsolja más foglalkozásokkal, elsősorban énekkel, mesével, verssel, hogy komplex 

művészeti élményhez juttassa a gyermekeket. 

 Fejleszti az ábrázoláshoz szükséges készségeket, képességeket (finommozgás, szem-kéz koordináció, tér-és síklátás, szín-és formaérzék, képi, plasztikai 

kifejezőkészség, megfigyelő- reprodukáló képesség) 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 

 Szabadidős elfoglaltságként is igénylik a rajzolást, mintázást, stb.  

 Kialakul a kézdominancia (bal, jobb).  

 Szívesen vesz részt az ábrázolásban. 

 Ismeri az eszközöket, anyagokat és helyesen használja őket. 

 Képes élményeit, tapasztalatait, érzelmeit ábrázolással is kifejezni. 

 Munkájában megmutatkozik kreativitása, fantáziája, fejlődik kézügyessége, szem-kéz koordinációja. 

 Örül az alkotásoknak, megbecsüli a saját és mások munkájának eredményét. 

 Nyitottak, fogékonyak környezetük szépségeire. 
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 Jól tájékozódik a síkban, elemi módon jelezni tudja a térbeli viszonyokat, arányokat. 

 Formaábrázolása változatos, hangsúlyozni tudja a főbb jellegzetességeket. 

 Ismeri és bátran használja a színeket. 

 

18.3.4. Mozgás 

A játék és a mozgás a gyermekek lételeme. Mozgásigényük kielégítését, mozgásuk fejlesztését a spontán és szervezett mozgásos játékok és tevékenységek 

biztosítják, szolgálják. A mozgás és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban, kölcsönhatásban állnak.  Az óvodások számára az az igazán érthető és 

feldolgozható információ, amit megtapasztalhatnak mozgás és tevékenység útján. A mindennapi testnevelés az aktív mozgásoktól a finommotoros 

manipulációig mindent magában foglal. Fejlesztésükre az egész óvodai nevelés bőséges lehetőséget kínál, nem csak egy szűk területen (testnevelés keretein 

belül), hanem az egész napi gyermeki tevékenységekbe szervesen illeszkedik.  

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

Célunk a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a mozgás megszerettetése, a mozgástapasztalatok bővítése, a mozgásharmónia 

kialakítása. Rendszeres nevelőmunkánk hatására minden csoportban kialakulnak a legkedvesebb mozgásos játékok, melyeket már a gyermekek maguk is 

kezdeményeznek.  

A mindennapi testnevelés szerves része a csoportok napirendjének, középpontjában elsősorban mozgásos játékok, játékos mozgások állnak. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Minden nap adjunk lehetőséget a gyermekeknek minél hosszabb ideig a szabad levegőn való tartózkodásra. 

 Biztosítsuk a gyermekek szabad mozgás gyakorlásának feltételeit. 

 A gyermekek mozgását csak akkor korlátozzuk, ha az önmagára vagy társaira nézve veszélyes lehet vagy zavarja a többiek tevékenységét. 

 Adjunk ötleteket, irányítsuk a gyermekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

 Megtanítjuk a gyerekeknek a biztonságos eszközhasználatot. 

 Tudatosan tervezzük a fejlesztési feladatokat, figyelemmel a prevencióra és korrekcióra. 

 A megvalósítás során rugalmasan alkalmazkodjunk az adott szituációkhoz, a gyermekre figyelve keressük a mozgásfejlesztés, edzés lehetőségeit. 

 Nem siettetjük, hanem tapintatosan segítjük a gyermekek fejlődését. 

 Igyekszünk a változatos mozgásanyag összeállítására, ismereteink megújítására. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 

 Szívesen mozognak, igényükké válik a mindennapos mozgás.  

 Vannak kedvenc mozgásos játékaik, melyek megszervezésében önállóak.  

 A gyermekek egyre biztonságosabban tájékozódnak a térben, pontosabbá válik térészlelésük.  

 Összerendezettebbé válik mozgásuk, kialakul testsémájuk, mozgásharmóniájuk.  

 Képessé válnak a finommozgások kivitelezésére.  

 Egyéni képességeik függvényében képessé válnak a természetes és tanult mozgásformák magabiztos kivitelezésére. 

 A mozgásos tevékenységekben jól terhelhetők, kitartóak.  

 

18.3.5. Külső világ tevékeny megismerése 

A környezeti nevelés egységbe foglalja a természeti, az ember - alkotta és a társas – társadalmi környezettel kapcsolatos vonatkozásokat egyaránt. Célunk 

segítséget nyújtani a gyermeknek, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében - közvetlen megfigyeléssel, tapasztalatszerzéssel.  

Szeretnénk, ha a gyermekek olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznének, amelyekkel a konkrét élethelyzetekben felmerülő problémákat meg tudják 

oldani. Ehhez öntevékeny, változatos cselekvési formákon, sok-sok saját tapasztalaton keresztül juttatjuk el őket. Különböző természetes élethelyzeteken 

alapuló tapasztalatok tudatosításával, szabad próbálgatásaik sorozatán keresztül jutnak készségekhez.  

Reményeink szerint környezeti nevelésünk kihat a gyermekek által a családok környezetszemléletére is, illetve eredményességünket befolyásolják a családok és 

egyéb közösségek környezeti attitűdjei.  

Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, népszokások, néphagyományok, a családi, a tárgyi kultúra emlékeit, értékeit, 

kulturális örökségünket, anyanyelvünket, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

Ismerkedünk:  

 a testünk és érzékszerveink működésével,  

 az évszakokkal, az időjárás jellemzőivel és hatásaival a növény- és állatvilágra,  

 a növény és állatvilággal,  

 a gyalogos közlekedés szabályaival,  

 a közlekedési eszközökkel,  

 a család felépítésével és a családi szerepekkel,  

 a foglalkozásokkal,  

 az ünnepi szokásokkal és néphagyományokkal.  
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A komplex témák magukban foglalják a testápolástól a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazokat, ami a gyermekeknek támpontot nyújthatnak 

a környezetükben meglévő szabályok megismeréséhez és gyakorlásához.  

Törekszünk arra, hogy amit csak lehet, a helyszínen, a természetben, élőben figyeltessünk és tapasztaltassunk meg. 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 Erősítjük a gyermekekkel veleszületett spontán érdeklődést és kíváncsiságot, amelyet a világ jelenségei iránt tanúsítanak 

 Hangsúlyozzuk a szépség és a harmónia keresését 

 Törekszünk az élettelen és élő környezettel való együttélésre, a természet törvényeinek betartására, a lehető legkisebb mértékű károsításra.  

 Foglalkozunk a környezeti gondokkal: energiatakarékosság, hulladékkezelés, szelektív gyűjtés, pazarlás  

 Alkalmazzuk a megismerési folyamatban a gondolkodást, érzékelést, intuíciót 

 Olyan feltételeket teremtünk, amelyek lehetővé teszik minél több tapasztalat szerzését a természetben 

 Tudatosan törekszünk arra, hogy minél több élményt gyűjthessenek óvodásaink saját természeti és társadalmi környezetükből 

 Biztosítunk minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben való folyamatos tevékenykedéshez 

 

Célunk nyitott, érdeklődő és felfedező kedvű gyerekeket nevelni. Ismerjék és szeressék a természetet, legyenek fogékonyak a körülöttük lévő élő, élettelen és 

épített környezetre, szerezzenek elemi ismereteket az ott végbemenő kölcsönhatásokról, az ökológiáról. Építünk a gyerekek egyéni és családi élményeire, 

tapasztalataira és mi magunk is biztosítunk számukra olyan jellegű élményeket, amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára a közeli és távolabbi 

környezetükben végbemenő folyamatok meglátását, illetve az azokban való tevékeny részvételt. A környezettudatos magatartásban a felnőtt modell a gyermek 

számára minta, amelyet követ.  

A fejlődés várható jellemzője óvodáskor végére: 

 A gyermekek képessé válnak a jelenségek egyes részeinek észrevételére, illetve globális szemlélésére.  

 Felismerik, általában helyesen értelmezik az ok-okozati összefüggéseket, keresik azokat.  

 Alkalmassá válnak elemi következtetések levonására, egyszerű ítéletalkotásra.  

 Felfigyelnek a környezet jelenségeire, változásaira, bátran kérdeznek és cselekvően közreműködnek a megismerésben.  

 Magatartásukban, cselekedeteikben tükröződik a természeti és saját környezetük szeretete, védelme, a pozitív érzelmi viszonyulás.  

 Képesek dönteni egyszerű helyzetekben.  

 A környezetükben életkoruknak megfelelően biztonságosan eligazodnak.  

 Ismeretekkel rendelkeznek szülőföldünkről, helyi hagyományainkról, néphagyományainkról, kultúránk szokásairól, tárgyi értékeiről.  
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18.3.6. Matematikai tartalmú tapasztalatok 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok és ismeretek birtokába jutnak a gyermekek, melyeket tevékenységeikben alkalmaznak. A 

gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Fontosnak 

tartjuk, hogy a játékos tevékenységek közben kíváncsiságát, nyitottságát felkeltsük, folyamatosan megőrizzük. 

- 3-5 éves korig, célunk a gyermekek matematikai kíváncsiságának felkeltése, játékos ismerkedés a matematikai alapfogalmakkal.  

- 5-7 éves korig, célunk a gondolkodási műveletek és részképességek intenzív fejlesztése.  

A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai 

tapasztalatok szerzése. A környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái természetes napi szituációkban megfigyelhetők. Tevékenykedés közben a 

megismerő képességek (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, problémalátás, probléma-megoldás) fejlesztése szinte észrevétlenül 

megvalósítható. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Olyan eszközöket és tevékenységeket biztosítunk, amelyek felkeltik a gyermekek érdeklődését.  

 Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességei fejlődését.  

 Lehetővé tesszük óvodásaink számára természetes élethelyzetekben matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését.  

 A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten valósítjuk meg.  

 Részképesség gyengeség gyanúja esetén konzultálunk a gyógypedagógussal, útmutatásai szerint segítjük az egyéni fejlesztést.  

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Ismerjék a számokat, tőszámneveket és sorszámneveket, nagyobb körben, akár 15-20-ig is, de biztonsággal a 7-10-es számkörben tudjanak 

tevékenykedni, matematikai műveleteket elvégezni. 

 Tudjanak összehasonlítani, válogatni szín, forma, nagyság, mennyiség alapján. 

 Ismerjék és használják a névutókat, különböztessék meg az irányokat. 

 

 Legyen tapasztaltuk a geometriában, ismerjék fel az alakzatokat az építésben, konstruálásban, tudják őket szétválogatni, rendezni. 

 A matematikai problémahelyzetek megoldására próbáljanak meg jó megoldásokat találni. 

 Legyenek képesek gondolataikat mondatokban megfogalmazni, használva a tanult matematikai fogalmakat 
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19. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK  

 

   19.1. A pedagógiai program érvényességi ideje  

 
1. Az intézmény 2016. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelőmunkáját a Pedagógiai Program alapján.  

 

      2. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 5 nevelési évre – 2016. szeptember 01. napjától 2021. augusztus 31 napjáig - szól.  

 

 

 

   19.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálat  

 
     A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a Nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.  

 

 

 

   19.3. A pedagógiai program módosítása  

 
1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az intézmény vezetője,  

 a nevelőtestület bármely tagja,  

 az intézmény fenntartója  

 

2.A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program azon  

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, működtető egyetértése szükséges.  

 

3.A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő első napjától kell bevezetni.  
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1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
 

1.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS CÉLJA 

 

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § határozza meg, mely szerint: (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a 

nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési- 

oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási 

intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

 

1.2 AZ EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta: 

"Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya." 

Az élet és az egészség, az embernek semmi mással nem pótolható alapvető értéke. 

Nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. Az egészség megszerzése, fenntartása és fejlesztése az egyed, illetve a közösség 

egész életén át tartó, az élethez, a sikeres önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi. Az egészségvédő és egészségfejlesztő 

magatartás elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik, ha kell, korrigálják. 

Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, 

értelmi, akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a 

hiányzó egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. 

 

1.3 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KISGYERMEKKORBAN 

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a 

szükségleteknek kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a 

gyermek a mindennapi élet alternatívái közül a legegészségesebbet válassza. Az egészség fejlesztése kisgyermekkortól kezdődik, így az óvodai 

egészségnevelés megalapozó jelentőségű a személyiségfejlesztésben. Az egészségvédő potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az 

egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. 

Az egészség védelme tanítható, fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van. Ezeket 

figyelembe véve az óvodai egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület. Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére (promóció) és az 

egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő tevékenység. Mindkét egészségfejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és szociális 

nevelő tevékenységre. 

Az egészségnek a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe van. 
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A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az egészségvédelmére: edzi a testi erőnlétét, gondozza lelki (érzelmi, 

akarati, értelmi) kiművelését és az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködési készségét. 

Az egészség hármas (testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése 

nem önálló nevelési feladat. A speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az óvodapedagógusnak tudatosan kell felkészülnie. 

 

2. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

2.1 AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 

 

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. 

A helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az egészséges életmód egyéb jellemzőit, összetevőit/pl. a mozgásigény 

kifejlesztését, az alapvető személyi higiénés ismeretek elsajátítását és begyakorlását./ A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges 

táplálása, mivel az óvodás gyermek fejlődésének egy olyan periódusában van, melyre jellemző a nagyfokú és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors 

növekedése, ami ennek megfelelő tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrend-

összeállításon), óvónői leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén is múlik. 

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alap élelmiszercsoport mindegyik tagjából kell fogyasztania. Intézményünkben különösen 

odafigyelünk a gyermekek egészséges étkeztetésére. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és az idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldségeket. 

Óvodánkban az étkezéseket kötött keretek között szervezzük. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvodai élelmezés 

nem tudja biztosítani a gyermekek számára az egész napra szóló élelmiszerek szükségességét. 

Igyekszünk meggyőzni a szülőket, hogy töröljék gyermekük étkezési szokásrendjéből a túl cukros, sós, zsíros ételeket, a cukrozott szörpöket, kólaféléket, a 

chipset, édességet. Az óvodában tálaló-melegítő konyha működik. A főzőkonyhával a változatos étrend érdekében a vezetők folyamatosan konzultálnak. Az 

élelmiszer-alapanyagainak beszerzését az élelmezésvezető összehangolja a helyi élelmiszeralapanyag-termeléssel és előállítással.   

 A gyermekek étvágyát, eltérő szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. A kiválasztó szervek 

megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus egészségpedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a 

gyermekek is vegyenek részt - életkori fejlettségüknek megfelelő szinten –, és legyenek részesei étkezéskor az önkiszolgálásnak. 
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Feladataink: 

 Kulturált étkezési körülmények biztosítása. 

 Óvodai napirend keretében az óvónők a dajkákkal együttműködve ismertetik meg a gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel. 

 Az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához. 

 Intenzív rágásra ösztönözni. 

 Folyadék folyamatos biztosítása. 

 Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával ismertetjük meg a gyermekeket. 

 Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállításának irányítása a dajka feladata. 

 Tanácsadás a szülőknek (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés keretében), hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel 

egészítsék ki. 

 Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében játékos alkalmakat teremtünk arra, hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek 

elkészítésének   (pl. gyümölcs- és zöldségsaláta készítés). 

 Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, ismerkednek gyümölcsökkel, zöldségfélékkel: kertet látogatnak, kóstolók és 

salátakészítés zöldségből, gyümölcsből. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 Önállóan el tudják dönteni, hogy mennyi ételt fogyasztanak. 

 Önállóan töltenek vizet a kancsóból. 

 Ismerik a kulturált étkezés szokásait, higiénikusan étkeznek. 

 Szívesen kóstolnak meg új ízeket. 

 Ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét. 

 Az óvodába nem hoznak szénsavas üdítőt, chips-et a gyermekeknek. 

 

 

2.2 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

 

A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben mutatkozik meg, ezért a mozgás élettanilag a kisgyermek alapvető 

életjelensége. A gyermek mozgásigénye folyamatos kielégítésre vár. 

A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára kiemelt feladatunk, ezért minden nap alkalmat teremtünk rá. A kisgyermek 

mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg. A játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a környező világ 

jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. A felfrissítő, edző mindennapi testnevelés középpontjában is a sok mozgással járó játék 

áll. Emellett korcsoportra szabott, testnevelési csoportos foglalkozást is tartunk hetente, amelyen olyan elemi mozgásokat tanulnak és gyakorolnak a 

gyermekek, amelyek sportági mozgásokból levezethetők, de elemi jellegüknél fogva már elveszítették sportági jellegüket.(mászás, járás, futás, ugrás, dobás, 

elkapás). A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és munkaeszközökkel való munkálkodások. Ha az idő engedi, 

sokat tartózkodunk a szabadban. Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. A mozgáshoz igyekszünk változatos eszközöket 

biztosítani, melyek alkalmasak a nagy és finommozgások fejlesztésére. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz 
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hanyag testtartás, ezért a szervezett tornafoglalkozások (gyógytestnevelés) keretében prevenciós, fejlesztő tornagyakorlatok végzésével segítjük a gerinc 

deformitások megelőzését. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartását javítjuk. 

Évente szervezünk sportnapot gyermekeink és családjaik számára, ezzel is megalapozva a rendszeres mozgás megszerettetését, felkelteni az életen át tartó 

sporttevékenység iránti igényt óvodásainkban. 

 

Feladataink: 

 A gyermekek egészséges fejlődése érdekében azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet 

teherbíró-ellenálló- és alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat és állóképességüket. 

 Az udvar lehetőségeinek kihasználása a gyermekek. nagymozgásának fejlesztéséhez (járás, futás, kúszás, mászás). 

 Minél több alkalom biztosítása a szabad mozgásra, mivel ez gyakorlási lehetőséget ad az irányított mozgás-tevékenység alatt megismert mozgásformák 

többszöri ismétlésére. 

 A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez és a csoport 

összetételéhez méretezzük. 

 Irányított mozgásos játékokat szervezni mindhárom korosztálynak heti egy 

 alkalommal, különböző időkerettel. 

 Edzési lehetőséget biztosítani a környezet, levegő, nap kihasználásával 

 Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és napfény edzést biztosítani a gyerekeknek a fokozatosságot 

betartva. 

 A nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra 

 törekvés (kivétel az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak). 

 Az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és 

 ellenőrzése a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében. 

 A mozgás utáni regenerálódás biztosítsa. 

 Szülők bevonása a programba. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 Szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban. 

 Képesek harmonikusan együttműködni társaikkal mozgásos tevékenységekben. 

 Örömként élik meg a- közös (játékos, sportos) mozgást. 

 Kialakult nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyészlelésük legyen összerendezett. 

 Ismerik és biztonságosan használják a mozgásfejlesztő és mozgásos 

 tevékenységekhez szükséges eszközöket. 

 Tartózkodjanak szívesen a szabad levegőn, és váljon természetes igényükké szabadban való mozgás. 
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   2.3 A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ 

         SZEREK FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 

 

A dohányzás megelőzésének feladata 

Felmérések igazolják, hogy az óvodásgyermekek családjának több mint felében él dohányzó felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermekek számára. 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, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda feladata 

minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat. Az óvoda egész területe dohányzásmentes terület. Törekszünk arra, 

hogy az intézményünk dolgozói ne dohányozzanak. A szülőket is ösztönözzük erre, hogy pozitív példát mutassanak a gyerekeiknek és hangsúlyozzuk, hogy a 

kisgyermekek otthoni dohányzásmentes környezetben éljenek. 

Ajánlott tevékenységek: 

Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de lehet maga a gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, 

filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó gyermekcsoport vehet részt beszámolóval, események értékelésével, 

képek nézegetésével, stb. párhuzamosan. Fontos: az önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás és vélemény-nyilvánítás. A dohányzás ártalmainak elemzésére 

szolgáló szabad beszélgetések kezdeményezésére a következő alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk: 

 Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás. 

 Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás 

tömegközlekedési járművön, "talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai porképződés, az otthoni állattartással járó szagok. 

 Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, szórakozó helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a 

családban dohányzók megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt dohányzás. 

 Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni akarok másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; 

mit kell ezért tenni, mit kell elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a dohányzást). 

 Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív 

munkáját; másokat is károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk 

ellene (szabad levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése). 

 

2.4.A BÁNTALMAZÁS ÉS ERŐSZAK MEGELŐZÉSE 

 

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 
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körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális 

fejlődésére. 

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, 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. 

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 elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a 

testvérbántalmazás, annak érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt. 

 

Feladataink: 

 Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti 

szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Ha a gyermekeket 

veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól. 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

 Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, 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 értekezleteken 

megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is. 
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    2.5 BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az SZMSZ –ben kerültek rögzítésre. 

Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre 

kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

Elsősegély doboz kötelező minden óvodában. 

Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek 

megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide 

tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek 

megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes 

odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. 

Módszere: a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés. 

Védő-óvó előírások: 

Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

A gyermekekkel- az óvodai nevelési év, valamint- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetjük a következő védő-óvó előírásokat: 

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, 

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

- a tilos és az elvárható magatartásforma. 

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetjük.  

 

      2.6 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 

A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos 

szokásrendjével. 

Testápolás 

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását 

szolgálja. 

A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség esetén a testápolás pótlása az óvodapedagógus, és a dajka részéről bensőséges ellátást igényel. A higiénés 

szemlélet átadása tehát nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. 

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk a gyermekeknek a tevékenység ellátására. 

Alapkövetelmény, hogy a személyi higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-külön álljon rendelkezésre. 

 

 

 

 

Feladataink: 

 A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása. 
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 A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése (szeretetteljes légkörben), valamint a legintimebb higiénés 

tevékenység, a WC és a WC-papír használatának megtanítása. Az óvónő, a gondozónő és a dajka részt vállal ennek begyakoroltatásában. 

 A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a 

gyermekekben. 

 A test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, érzékszervek, körmök ápolását, melyre szintén megtanítjuk a gyermekeket. 

  A saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés) használatára szoktatás. 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. 

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk. 

 Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

  A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek és használják a WC 

- t. 

  Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a tisztaságot pedig kellemes állapotnak érezzék. 

  Csak a saját felszerelésüket használják. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. 

 Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

 Segítsenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben. 

 

   2.6.1 ÖLTÖZKÖDÉS 

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket igyekszünk meggyőzni, hogy gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, 

legyen váltóruhájuk, a ruhákba rajzolják bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket ne a divat szerint öltöztessék, hanem a 

kényelem szerint, hogy mozgásukban ne legyenek akadályozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek szabadon mozoghat, jól érzi magát. A gyermekeknek 

külön öltöző szekrényük van, ovis zsákjuk, tornazsákjuk. Külön odafigyelünk és a gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy ruhájukat mindig a helyére tegyék. 

Az öltözetnek igen fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, és megfelelő a méret. Ne akadályozza a láb mozgását, fejlődését és 

segítse elő a lábizmok tónusának kialakítását, rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek túlnyomó része. 

 

Feladataink: 

 Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása. 

 Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzárazás, kifordítás, elejeháta, bal-jobb megkülönböztetése. 

 Saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének gyakorlása, 

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek az öltözködés egyéni tempó szerinti végzésére. 

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk. 

 Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 Teljesen önállóan öltöznek. 
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 Képesek megválasztani a helyes öltözködési sorrendet. 

 Önállóak az adott hőmérsékleti viszonynak megfelelő ruházat kiválasztásában. 

 Képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak megfelelően. 

 Ismerik saját ruhájukat és azt mindig a jelükhöz teszik. 

 Tudnak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- begombolni. 

 Segítenek a kisebbeknek az öltözködésben 

 

   2.6.2 PIHENÉS 

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. Az óvodában 

kényelmes „alvós” ruhában alszanak a gyermekek, melyet a szülők hoznak. A szülők gondoskodnak az ágynemű, pizsama mosásáról. 

 

Feladataink: 

 Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életvitel, az egészséges életmód iránti igény megalapozását, kialakítását (rendszeres életritmus, megfelelő 

napirend). 

 A helyes életritmus alakítása a családdal együtt, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy az étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is 

célszerű betartani. 

 A pihenéshez nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok hagyományainak megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt. 

 Figyelünk az egyéni szokásokra is, engedjük az „otthoni kedvencek” –kel való alvást. 

 A kényelmes alvás érdekében rászoktatjuk őket a kényelmes „alvós” ruha használatára. 

 Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, pihenő idő alatt csendben vannak, nem zavarják társaikat. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 Tevékenységüket önállóan is képesek az óvodai napirend szerint végezni. 

 Ismerik és betartják a szabályokat. 

 Nyugodtan, csendben pihennek minimum 1 órát. 

 

    2.7 KÖRNYEZETI HIGIÉNÉ 

A világszinten egységesülő, globalizált világ a természet megvédését, a hulladék kezelését, az energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés 

kompetenciájába. 

 

Feladataink: 

Óvónők és dajkák közösen: 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása. 

 A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni. 

 Az óvoda tisztaságának megóvása. 

 Az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása. 
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 A foglalkoztató termek szellőztetése. 

 A helyes fűtés és világítás biztosítása. 

 Takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, áram, papír. 

 

Dajkák: 

 Az udvar tisztántartása, gondozása. 

 A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása. 

 A foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség megszüntetésének módját. 

 Megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök). 

 Takarékoskodnak a vízzel. 

 A gyermekek részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem, élőlények, növények óvása). 

 

3. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMÜKÖDÉS ELEMZÉSE 

 
3.1 KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL 

 

3.1.1 A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA NEVELÉSI ELVEINEK ÖSSZEHANGOLÁSA 

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból hozza magával az óvodába. A szülők egészségkulturáltsága, 

valamint az óvodai egészségvédelemmel való kapcsolatuk jelentős tényező az egészségpedagógiai óvodai program megvalósításában. A szokásalakítás alapja a 

példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése, ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az 

egységes szemlélet. A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat, a szülőket többféle formában is tájékoztatjuk 

programunkról: írásos összefoglaló, szülői értekezlet, fogadó óra. 

 

3.1.2 SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁSOK 

Negyedévenként csoport-szülői értekezleteket tartunk, amelyek megbeszélési anyagában a kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges életmódra 

szoktatása is szerepel. 

 

3.2 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLATTAL (ORVOSSAL, VÉDŐNŐVEL) 

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek egészségügyi szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az iskolai (óvodai) 

egészségügyi ellátás feladatait és feltételeit a (26/ 1997. NM sz.) rendelet írja elő. Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat és az óvodapedagógus 

együttműködése rendeletileg kiterjed a gyermek-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre 

vonatkozó egészségmegelőző és - fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre. A csoportos szűrővizsgálatok megszervezése megköveteli az óvodapedagógustól 
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és a védőnőtől az orvosi kezelésektől való félelem leszerelését. Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és óvodapedagógusi előkészítést, megbeszélést 

igényel.  

Az együttműködésnek több módszere beépül az óvodai nevelés mindennapi programjába, így a védőnői látogatások alkalmával a szomatikus fejlődés 

ellenőrzése, az egészségfejlesztő alapképességek regisztrálása, a közegészségügyi helyzet ellenőrzése. Az óvoda és a védőnő kapcsolatát erősíti a gyermekek 

„előéletének” jobb megismerése: a fejlődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre, szociokulturális helyzetére vonatkozó adatok 

cseréje. 

 

     4. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-

oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 

A törvény szerint:„A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért 

felelős országos intézet dolgozza ki.” 

Egészségfejlesztési programunk megvalósulásának értékelésénél ennek a keretrendszernek a kritériumait tartjuk mérvadónak. 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon a helyi pedagógiai program részét képező 

egészségfejlesztési program keretében készítettük el. 

Az óvodai munka gyakorlati ellenőrzését a részletes ellenőrzési terv tartalmazza. Az Egészségfejlesztési Programban megfogalmazott feladatok elvégzését és 

az elért eredmények dokumentálását az óvodapedagógusok végzik. 

A gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. Az ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni képességeinek, 

fejlettségi szintjének vizsgálatára irányul, melyben megtalálhatók az egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, lelki és pszichés készségek és képességek is. 

Óvodánkban a gyermek fejlődését az óvodai személyiségfejlődési naplóban vezetik óvodapedagógusaink. A gyermekekről félévente (félévkor és évvégén) az 

óvodapedagógusok szöveges értékelést készítenek, melyben a gyermek legfőbb fejlődési jellemzőit jegyzik le, amely tartalmazza az egészségfejlesztéshez 

kapcsolódó értékelést is. 

Az egészség védelme az egyén (saját) és a társadalom (közös) érdeke, abban a családnak, az egészségügyi szakszolgálatnak, a köznevelési rendszernek és más 

társadalmi szervezetnek alkotmányos feladata van. 

A helyi egészségfejlesztési programot a Nevelőtestület az Óvoda-egészségügyi szolgálat közreműködésével készítette el. 

 

 


