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1. BEVEZETÉS 

1.1 Törvényi háttér 
 

A 2013. évi CXXIX. törvénnyel módosított 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 

 

257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 

A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelettel módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

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

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 

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

 

A 2013. évi CXXIX. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

 

A 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

 

1/1998. (VII.24) OM rendelet a nevelési – oktatási intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléséről 

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
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1. 2. Az intézmény öndefiníciója  

 

A Zsákai Általános Művelődési Központ dolgozói közös törekvésként határozzák meg 

kulturált környezetben az egész falu művelődését, közéleti tevékenységét szolgáló intézmény 

működtetését az egész életen át tartó tanulás, művelődés jegyében.  

Az általános művelődési központ programtervének kialakításánál fontos szempontnak 

tartjuk a közösségi nevelést, a gyerekek és a felnőttek életének és tevékenységének mind 

teljesebb és átfogóbb megszervezését. 

Munkánk értékmérője az, hogy az intézményben megvalósuló nevelési-művelődési 

célok hogyan segítik a lakosság (gyermekek, felnőttek) tevékenységét, művelődését. A 

művelődési folyamatot az óvodai neveléstől az általános iskolai nevelésen át a felnőttkorig 

egységes folyamatnak tekintjük. 

Gyermekeinknek bensőséges, biztonságos életteret szeretnénk teremteni, amely az 

egészséges fizikumú és lelkű felnőtté válás alapja, ahol tartalmas, személyes kötődések 

alakulhatnak ki gyermek és felnőtt között. Ez ad valódi lehetőséget az erkölcsi és érzelmi 

nevelésre, valamint a hagyományos emberi értékek átadására. Célunk, hogy kisgyermekkortól 

a legidősebb korig szolgáljuk a lakosságot, a települést. 

Az intézmény sajátos adottságai, objektív és szubjektív feltételei mellett a gyerekek és 

felnőttek fejlettségi szintjét, a művelődési közösségek sajátos adottságait is figyelembe véve 

fogalmazzuk meg a különböző közösségek vonatkozásában jelentkező legfontosabb 

feladatainkat, milyen területeken, konkrétan milyen feladatok ellátásában kell különös 

erőfeszítéseket tennünk az elkövetkező években. 

Bízunk abban, hogy a Kastélykerti ÁMK, mint többcélú intézmény az óvodai nevelés 

és az általános művelődési intézmény átgondolt, tervszerű és tudatos munkával az évek során 

mind jobban eleget tudunk tenni célkitűzéseinek. Szeretnénk, hogy az elvárásoknak 

megfelelően kisgyermekkortól, a kisiskoláskorúaknak, középiskolásoknak, a felnőtt 

korosztálytól a legidősebb korig színvonalas közművelődési programot tudjunk biztosítani. 
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1. 3. A hely, ahol élünk  

A település 

Zsáka Hajdú-Bihar megye bihari térségének hátrányos helyzetű települése. Lakossága 

kb.1620 fő. A lakosság kb. 25-30 %-a a cigányetnikumhoz, kb. 0,5 %-a a román 

nemzetiséghez tartozik. 

A településen fejlett az infrastruktúra. A lakások nagy része össz- vagy félkomfortos. Az 

infrastruktúra fejlesztése dinamikus, a víz, a gáz, a villany, a szennyvízhálózat település szintű 

kiépítése teljes. A telefonrendszer és az internethez való csatlakozás nem teljes körű. Az 

úthálózat kiépített, fejlesztésük folyamatosan történik. Igényes, kulturált körülmények között 

működik a település intézmény- és szolgáltatóhálózata.  

Mindezek mellett sajnálatos tény, hogy a falu lakosságának jelentős hányada él a létminimum 

alatt, vagy annak határán. Az itt élő emberek nagy része az alacsony jövedelmet biztosító 

mezőgazdasági tevékenységből él (alkalmazottként, vagy kistermelőként). Sajnos igen magas 

a munkanélküliek aránya. Több családfő jövedelemforrása a „családi pótlék” és a 

munkanélküli támogatás, illetve az önkormányzat által juttatott segélyek, támogatások. 

A fentiekből adódik, hogy a gyermekek nagy része szociálisan hátrányos helyzetű 

családi miliőből érkezik. Ez a tény – egyéb tényezőkkel együtt hatva – okozza, hogy 

neveltjeink között jelentős számú a mind szociális, mind kulturális szempontból halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermek. Az intézményünkbe kerülő gyermekek 

viszonylag nagy hányadára jellemző, hogy nem rendelkeznek az életkorukhoz mérten 

elvárható kommunikációs képességgel, önállósággal. A viszonylag jobb anyagi körülmények 

között élő gyermekek között is vannak kulturális hátrányokkal küzdők. Kevés családnak 

adatik meg anyagi helyzete miatt, hogy kirándulhasson, vagy más településen is keresse a 

művelődés, kulturált szórakozási lehetőségeit. 

Az egész társadalmat érintő kedvezőtlen folyamatok és jelenségek (szociális 

bizonytalanság, értékválság) mellett létező biztonságosnak látszó élethelyzetek (anyagi 

biztonság, tanulás fontosságának felismerése, továbbtanulásra való felkészítés igénye) tovább 

differenciálták az intézménnyel szemben támasztott elvárásokat. A családok 

különbözőképpen fogadják el a törvényekben meghatározott és az általuk kialakított 

értékrendet. 

A család szocializációs feladatait egyre többen akarják az óvodára-iskolára hárítani.  
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Mindezek mellett örvendetes, hogy a szülők jelentős részével sikerül elfogadtatni és 

megértetni a közös követelmények összhangjának fontosságát. 

A község és az intézmények létszámadatai is mutatják, hogy a népességmegtartó képesség 

csökken. A közép- és felsőfokú tanulmányaikat befejező fiatalokat a falu nem képes 

megtartani. 

Ez a tendencia negatív irányba befolyásolhatja a már meglévő szociokulturális és 

közigazgatási státuszokat. 

A szülők 

Településünkön a 2-3 gyermekes család a jellemző, de sok a gyermekét egyedül nevelő szülő 

is. A családok anyagi háttere, erkölcsi értékrendje változó, több esetben szélsőségek között 

mozog. Ma már alig találni hagyományos értelemben, klasszikus célokkal működő igazi 

családot, ahol együtt laknak a felnőttek és gyermekeik. 

Egyre több a gyermek egészséges, harmonikus fejlődését veszélyeztető tényező: az 

alkoholizmus, az anyagi eredetű problémák, a szülők válása, az alapműveltség hiánya, a nem 

megfelelő szülői szerep; napi életritmus hiánya sok családban halmozottan fordulnak elő. 

Az intézményre növekvő feladat hárul ezen gondok enyhítésében. 

A szülők körében végzett vizsgálódás alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

A XXI. század elején olyan gyermekközpontú intézményt szeretnének gyermekeiknek, ahol 

szeretetteljes légkörben az óvodai nevelés keretein belül, sokoldalú tevékenységgel segítjük 

képességeik fejlődését, az alapvető közösségi szokások, normák elsajátítását.  Az egyéni 

képességek kibontakoztatásával, az iskolai életrendhez szükséges alapkészségek jó 

megalapozásával segítjük a sikeres zökkenőmentes iskolakezdést. 

A munkánk tartalmi színvonalának emeléséhez szükségesnek tartjuk továbbra is a közösségi 

élethez szükséges alapvető normáinak megismerését, erkölcsi szokásrendszer alapos 

elsajátíttatását, a különböző közösségi programok, együttlétek nevelő hatásának kiaknázását. 

A településünkön biztosítjuk a lakosság számára a művelődéshez való egyenlő hozzáférést, 

(könyvtárhasználat, közösségi, közművelődési programok keretében) Fontos számukra a 

művelődési vágy fenntartása, az alapvető erkölcsi ismeretek és magatartási normák 

következetesebb közvetítése, betartása. 
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Szeretnénk, ha az óvodapedagógus és az óvoda többi alkalmazottai, a szakalkmazottak emberi 

magatartásával, szakmai felkészültségével, a gyermekek és szülők aktív együttműködésével a 

közös célok valóra válnának. 

A gyerekek 

A gyerekek hétköznapjaik tekintélyes részét töltik az óvodában, ezért fontosnak tartjuk, hogy 

jól érezzék magukat benne, nyugodt, szeretetteljes légkör vegye őket körül. Óvodába lépéskor 

eltérő szokásokkal, képességekkel, ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek. Ebben az 

időszakban legfontosabb a bizalomépítés gyermekkel, szülővel egyaránt. Minden óvodai 

alkalmazott arra törekedjen, mielőbb érezhető legyen a bizalom, melynek alapja a kisgyermek 

elfogadása, a szeretet kinyilvánítása. 

A diákság 

Célunk, hogy maximális segítséget kapjanak a tanuláshoz, a könyvtári szolgáltatással és 

művelődési lehetőségekkel a tudás megszerzése iránti vágy felkeltése, hogy ismereteik 

gazdagítása segítse mindannyiukat az önmegvalósítás útján. 

A lakosság 

A demográfiai adatok alapján széleskörű a település lakosságának összetétele. A Kastélykerti 

ÁMK széleskörűen igyekszik a falu lakossági igényeinek megfelelő színvonalas 

közművelődési szolgáltatást biztosítani. 

Jövőkép 

Átfogó pedagógiai-művelődési programunk céljainak megfogalmazásakor igyekeztünk az 

ideális és optimális, elvárt gyermek, diák, szülői elképzeléseket, a lakossági igényeket 

érvényesíteni. 

Szeretnénk, ha szép, korszerűen felszerelt intézményben, – ahol mindenki tiszteli a másikat, 

fegyelmezetten viselkedik, – a falunk apraja-nagyja megtalálná elvárásainak megfelelő 

szolgáltatást, művelődési, kulturált szórakozási lehetőségeket. 

Ennek alapja a szeretetteljes, bizalom teli, együttműködésen alapuló partnerkapcsolat. 
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2. AZ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 

2. 1. A Kastélykerti ÁMK megalakulása, szervezeti felépítése 

 

A Kastélykerti ÁMK-át 2013. januárjában hozta létre a fenntartó önkormányzat. A korábban 

működő Kölcsey Ferenc ÁMK-ból megmaradt intézményekkel. 

Létrehozását az objektív körülmények az iskola külön válása és a személyi feltételek megléte 

is indokolta. A nevelési és közművelődési tevékenységnek színvonalasabb és az anyagi 

javakat gazdaságosabban felhasználó komplex intézmény hozzájárul a település képének 

formáláshoz is. Az iskolakönyvtári, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokon 

keresztül biztosítani tudja az egyének és közösségek részére a permanens képzést, a tudás 

elsajátítását, közösségi programokat, a kultúra birtoklását, az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségét. 

A két intézményegység (óvoda, közművelődés,) munkájának összehangolását az 

Igazgatótanács végzi.  

A munkát a Szülői Munkaközösség és a segíti külön program alapján.  

 

2. 2. A Kastélykerti ÁMK célja 

 

A Kastélykerti ÁMK közművelődési céljai összhangban vannak az óvoda pedagógiai 

céljaival. A legfontosabbnak az alábbiakat tartjuk: 

 A helyi nevelési-oktatási feladatok segítése 

 Helyi hagyományok megismerése, ápolása 

 Kultúra közvetítő tevékenység, mindennapi kultúra fejlesztése  

 Közösségi művelődési lehetőségek biztosítása  

 Az írott betű, a szellemi munka iránti tisztelet felkeltése és ébrentartása, az elmúlt 

korok kulturális értékeinek megbecsülése; az önművelés iránti igény motiválása. 

 Modern számítógépes technika ( internet ) biztosítása 

 Kreativitás, az alkotókedv ösztönzése 

 A pihenés, a kulturált szórakozás biztosítása, helyi művelődési szokások gazdagítása 
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 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekfelismerő- és 

érvényesítő képességének segítése. 

 Élet- és munkaképességet javító, önképző, lehetőségek megteremtése és működtetése, 

az élethelyzettel összefüggő művelődési szokások gazdagítása. 

 Az egészséges életszemlélet, környezettudatos magatartás igényének kialakítása. 

 Fenntartható fejlődés biztosítása. 

 Együvé tartozás érzésének erősítése, kis közösségek alakulásának elősegítése 

 Alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, emberi, erkölcsi értékek közvetítése. 

 

Ezeket a célokat az egyes részegységek a maguk sajátos funkciójuk, eszközrendszerük alapján 

valósítják meg az óvodás kortól az idős korig.  

Szükségesnek tartjuk eddigi kapcsolataink ápolását, a szoros együttműködést az Általános 

Iskolával, civil szervezetekkel. 
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2. 3. A Zsákai Kastélykerti ÁMK küldetésnyilatkozata 

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 

szaporítja tapasztalatait, … 

… hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű 

és tevékeny ember váljék belőle…” 

/Varga Domonkos/ 

 

Máig szóló példát ad nekünk az intézmények eddigi múltja, eredményei, elért sikerei, általuk 

ápolt hagyományok. 

Azt szeretnénk, hogy Zsákai Kastélykerti ÁMK-hoz tartozó valamennyi egységben – 

óvodában, könyvtárban, művelődési házban – eddigi kulturális értékei, érvényesüljenek. 

Fontos számunkra minden generáció szükségletének, igényeinek való megfelelés. 

2.4. Az ÁMK tagintézményeinek együttműködése 

 

A szervezeti felépítésből következik, hogy a két intézményegység az ÁMK igazgató és az 

igazgatótanács által összehangolt tevékenységet végez. 

Kapcsolatrendszerük az óvoda nevelési, és a közművelődési feladatokat segít megvalósítani 

Az óvoda - művelődési ház és könyvtár, demokratikus együttműködése révén. 

Az ÁMK céljait, feladatait csak úgy tudjuk megvalósítani, ha az itt dolgozók közösségét, 

kiegyensúlyozott, jó munkatársi viszony, egymás tisztelete, munkájának megbecsülése és 

segítése, az őszinte, nyílt légkör, az alkotás vágya, az új utak keresése, a folyamatos önképzés 

jellemzi. 

A célok elérésének egyik alapvető feltétele a meglévő tárgyi eszközök javítása, felújítása és 

korszerűsítése, a „jógazda” szemlélet kialakítása. 

Az ÁMK-nak funkciójából következően széleskörű kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. 

A Kastélykerti ÁMK törekszik más intézménnyel, civil szervezetekkel való partnerkapcsolat 

kialakítására a település közművelődési feladatainak színvonala megvalósításához. 
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Veres Péter gondolataival azonosulva: 

 

 

„ gondjaim lehúznak a földre, 

vágyaim fölemelnek a felhők fölé, 

nincsen más számomra, mint emésztő töprengés,  

forró vágyak és kemény akarat: 

 ide kell hoznunk a nagyvilágot, 

ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes 

és amit érdemes." 
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IIII..  FFEEJJEEZZEETT  

 

 

A Zsákai Kastélykerti ÁMK 

 

Óvodájának 

 

Helyi Pedagógiai Programja 

 

Környezetbarát és Néphagyományőrző 

Helyi Óvodai Pedagógiai Program 
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1. BEVEZETÉS 

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1, 4. bek) rendelkezik a nevelési 

és oktatási intézmények pedagógiai programjáról. 

Az óvoda Pedagógiai Programja része a Kastélykerti ÁMK-ban működő nem köznevelési 

feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó átfogó pedagógiai művelődési 

programnak. 

A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza az óvodai nevelés. 

Az óvodai nevelés alapelveit, feladatait az óvodai nevelés Országos Alapprogramja határozza 

meg. 

Korábban a 137/1996. (VIII. 28.) számú Kormányrendelettel kiadott „Óvodai nevelés országos 

alapprogramja” majd azt módosító 255/ 2009. évi Kormányrendelet alapján, jelenleg a 

363/2012. (XII.17.) Kormányrendelettel kiadott – továbbiakban Alapprogram alapján az óvoda 

nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész programot, 

vagy saját programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban foglaltaknak. 

 

A programot a nevelőtestület fogadja el, az intézményvezető hagyja jóvá. 

Ha a pedagógiai program megvalósításához többletkötelezettség hárul a fenntartóra, a fenntartó 

egyetértése szükséges. 
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2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI 

 
2.1. HIVATALOS ADATOK 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 

Az intézmény rövidített neve: Zsákai Kastélykerti ÁMK 

Az óvoda hivatalos elnevezése: Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Óvodája 

(intézményegység) 

Az óvoda OM azonosítója: 202278 

Az óvoda címe:  4142 Zsáka Bocskai István u. 2. sz. 

Az óvoda telefonszáma: 06 54 442 069 

Az óvoda fenntartója:  Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 

A fenntartó címe:  4142 Zsáka Szabadság tér 1. sz. 

Tel: 06 54 442 024 

Az óvodai csoportok száma:   2 

Az óvoda vezetője:  Nagyné Tar Éva Andrea – ÁMK vezető 

A programot átdolgozta: A Zsákai Kastélykerti ÁMK Óvodájának nevelőtestülete 

Duró Imre Istvánné – óvodapedagógus 

Lovászné Pozsár Annamária – óvodapedagógus 

Tóth Lászlóné – óvodapedagógus 

Nagyné Tar Éva Andrea- ÁMK vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. szeptember 
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2.2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA 

Zsákán hivatalosan 1951 óta működik óvoda. Korábban két telephelyen 4 csoporttal, az 

1998/99-es tanévtől 3 csoportos, 2008/2009-es tanévtől 2 csoportos óvodaként működik. 

A kezdetekben az általános iskolához tartozott, 1981-ben önálló vezetéssel Zsáka, Furta, Darvas 

óvodái Összevont Óvodai Egységként működtek, 1990-től ismét az iskola intézményeként 

működött. 

Az 1995-ös nevelési évtől önálló intézmény. 2011. augusztusától a Kölcsey Ferenc ÁMK 

tagintézménye. 2013. január 1-től a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ 

székhelye, intézményegysége a Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Óvodája és a 

Zsákai Kastélykerti Általános Művelődési Központ Művelődési Háza és Könyvtára. 

Zsáka kb.1620 fő lakosú község, Berettyóújfalu vonzáskörzetében fekszik. Zsáka, Darvas 

település Közös Önkormányzati hivatallal.  

Korunk kedvezőtlen társadalmi változásai, a rendszerváltás hatása településünkön is 

jelentősen befolyásolja életünket. 

A faluban a mezőgazdasági szövetkezet felbomlása óta a lakosság számára a helyi intézmények, 

néhány vállalkozás ad munkalehetőséget. A lakosság egy része kisebb-nagyobb mértékben 

mezőgazdasági vállalkozásba fogott. Kevés a munkahely, igen nagy arányú a munkanélküliség. 

Sajnos egyre többen kerülnek a társadalom peremére, akiknek kevés az esélyük, helyzetük 

megoldására. 

Számos család a szociális juttatások mellé alkalmi munkavállalással keresi meg a 

családfenntartáshoz szükséges anyagiakat.  

Jelenleg jelentős a közmunka-programban foglalkoztatottak aránya, így biztosabb a családok 

anyagi helyzete, a gyermeknevelés feltétele. 

Az utóbbi években sajnos nem javult a családok szociokulturális helyzete. Kevés a kétkeresős 

családmodell, a családok többségében magas a munkanélküliek aránya, vagy csak az egyik 

szülőnek van állandó jövedelme. 

A különböző iskolai végzettségek, az alulképzettség, a nem megfelelő iskolázottság negatívan 

befolyásolja a helyi munkalehetőségek kihasználását, illetve más munkalehetőség keresését. A 

családi körülmények és a szülők iskolai végzettsége miatt magas a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekeke aránya.  

Javulásként érthetjük viszont, hogy a szülők többsége segítőkész, érdeklődő.  Igénylik a közös 

programokat, és részt vesznek azok szervezésében, lebonyolításában gyerekeknek szóló, vagy 

családi program. 

Tanácsainkat, ötleteinket többnyire elfogadják. Vannak néhányan, akik a Házirendben 

megfogalmazott szabályokat kevésbé tartják be. / érkezés időben, rendszeres óvodába járás /. 

A cigány etnikum életkörülményei is hasonlóak. Közülük is jelentős a közmunka programban 

résztvevők száma. 

Az általános iskolások számára nemrég felújított 3 szintes korszerűen felszerelt iskola ad 

otthont, melynek központi konyhája látja el az intézmények étkeztetését. 

Az épületben kapott helyet a Kastélykerti ÁMK Művelődési Háza És Könyvtára is. 

2004. május1-től, a Bocskai István úton felújított, korszerűsített, három csoportossá alakított, és 

tornaszobával bővített óvodában neveljük gyermekeinket. Az udvar is kétszeresére bővült, egy 

kisebb terület leválasztásával a Rhédey kastély ősparkjából, csodálatos zöldövezetben. 

Falunk gazdasági adottságai, helyi körülményei, kialakult hagyományai jelentős szerepet 

töltenek be tartalmi munkánkban. Ez óvodai nevelésünk tartalmi munkánk alapja. Lakóhelyünk 

intézményei, közterei, a kastélykert, a falusi udvar jellegzetességei tág lehetőséget nyújtanak, hogy 

ismerkedjenek a gyerekek természeti és társadalmi környezetükkel, sokoldalú tapasztalatot 

szerezzenek szűkebb környezetükről, szülőfalunk hagyományairól. 

A tágabb környezet megismerésére autóbuszos kirándulás szervezésével adunk lehetőséget. 
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A gyerekek eltérő ismeretanyaggal, készségszinttel, a családból kerülnek óvodába. 

Tapasztalataink szerint gyermekeink érdeklődőek, nyitottak, szeretnek óvodába járni. Évről-évre 

nő a beszédhibások száma, a magatartás problémás gyerekek száma. Egyre nagyobb az igény a 

részképességek fejlesztésére, az egyéni fejlesztésre.  

Falunk gazdasági sajátosságaiból adódóan egyre nő a hátrányos helyzetű családok száma, akiknek 

anyagi lehetőségeik épp csak a megélhetést biztosítják. 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében 2006-tól alkalmazzuk az óvodai 

fejlesztőprogramot, melynek keretében a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált 

fejlesztésével csökkentjük a szociokulturális hátrányokból adódó lemaradásokat. A 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya 40-48%. 

Az óvodás korú gyermekek között jelenleg 50 % a cigányszármazásúak száma. 

Szókincsük szegényes, egyre nagyobb szükség van egyéni fejlesztéssel a részképességek 

fejlesztésére.  

 

Óvodánk gyermekközpontú. Az életkor és az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 

igyekszünk érzelmi biztonságban elősegíteni a gyermek harmonikus fejlődését, 

személyiségének kibontakozását. 

Óvodai, kollektívánkat a kreativitás és az új iránti fogékonyság jellemzi. Több évig szakmai 

munkaközösség is működött, kiemelt területként foglalkoztunk az óvodai környezeti nevelés 

lehetőségeivel, a sikeres IPR adaptációval. Folyamatos feladatnak tartjuk a környezetkultúra és 

gondolkodás alakítását. Nevelőmunkánkban jelentős szerepet játszik a helyi hagyományokra való 

támaszkodás, a népi kultúra hagyományainak ismerete, őrzése-ápolása. Csoporttermeinkben 

törekszünk az esztétikai hatást fokozni – egyre több természetes anyagból készült tárgyat, 

játékeszközt, dekorációt használunk. A teremdíszítéshez felhasználjuk „nagymamáink" 

vászonkendőit, abroszait, cserépedényeket, tálakat, korsókat, melyek a szülők és a gyerekek 

gyűjteményei. Az utóbbi években pályázatok útján sikerült az udvari játékkészletet bővíteni 

fajátékokkal. 

 Az egészséges óvodai környezet kialakításával óvodánk udvara, fás, füves területei – tág 

lehetőséget nyújtanak a gyerekek számára környezetük megismerésére, mozgásigényük 

kielégítésére. 

Óvodánkban az ünnepekkel kapcsolatban kialakult hagyományok vannak, – nyílt, vagy zárt 

ünnepek – ezeket folyamatosan ápoljuk / jeles napokhoz fűződő szokások, gyermekközösségekkel 

kapcsolatos hagyományok, társadalmi ünnepek. / Gyakran szervezünk szülőknek szóló 

programokat is, melyen a gyermekével együtt tevékenykedhet, illetve betekintést nyerhet 

mindennapjainkba. 

A pedagógus módszertani szabadsága adta lehetőséggel élve kezdte keresni 

nevelőtestületünk az óvodai nevelés megújításának útját. A 1971-es ONEP után az 1989-es 

módosított Óvodai Nevelési Program mindannyinktól ezt kívánta. 

Újabb kihívás volt számunkra az 1996-ban kiadott, 2009-ben módosított „Az Óvodai Nevelési 

Országos Alapprogramja, amely mint központi dokumentum határozza meg az óvodai 

pedagógiai nevelőmunka alapelveit, célkitűzéseit, tevékenységformáit. Az Alapprogram szerint 

is – az óvoda nevelőtestülete elkészíti saját pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy 

kész programot. Az óvodai nevelésben érvényesülhetnek a különböző - köztük az innovatív - 

pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai 

nézeteinek és széles körű módszertani szabadságának érvényesülését.  

Nevelőtestületünk 1999-ben önállóan kialakított koncepció alapján, településünk adottságaira, 

óvodánk lehetőségeire építve írta meg sajátos arculatot tükröző nevelési programunkat, amely 

 „Az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramja” alapján készült el. 
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Kronológia: 

 

1999. Környezetbarát és Néphagyományőrző Helyi Óvodai Nevelési Program 

 (továbbiakban HOP) 

2004. HOP beválás vizsgálat 

2008. HOP kiegészítés – IPR feladatok 

2010. HOP módosítás – egységes szerkezetbe foglalás 

2012. Kölcsey Ferenc ÁMK Pedagógiai Művelődési Program (egységes szerkezetbe foglalt) 

2013. Óvodai Pedagógiai Program módosítása – 

Kastélykerti ÁMK átfogó pedagógiai- művelődési programjának része a: 

 

Környezetbarát és Néphagyományőrző Helyi Óvodai Pedagógiai Program 
 

2.3. AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

Az óvoda dolgozóinak kinevezett közalkalmazotti létszáma 5 fő. 

 

Óvodapedagógus 4 fő 

Dajka 2 fő 

 

A gyermekgondozás feladatai mellett a dajkák végzik a mosogatást, takarítást, valamint az 

udvari munka teendőit. 

 

A dolgozók életkor szerinti megoszlása: 

 

életkor óvodapedagógus dajka 

50 év felett  1 fő  

45-50 között 1 fő  

40-45 között 2 fő 1 fő 

35-40 között  1 fő 

 

A dolgozók iskolai végzettsége: 

 

-  Felsőfokú óvónői képzettséggel rendelkezik: 4 fő 

-  Ebből: Szakvizsgázott pedagógus 1 fő: – Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek 

területen szakirányú végzettség és pedagógus szakvizsga 

-  Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka és HCCP képesítés száma: 1 fő 

-  Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka. 1 fő 
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A nevelőtestület kvalitását jellemző adatok 

/ Szakmai nap, tanfolyam, akkreditált továbbképzések, hospitálás, jó gyakorlat / 

1997. 1 fő Alapfokú számítógép kezelői- internet használat 

tanfolyam 

32 óra 

1998. 1 fő 

1 fő 

Tanulási nehézségek és részképesség zavarok 

Számítógép kezelő 

Differenciált könnyített testnevelés 

alkalmazásának lehetőségei az óvodai 

testnevelésben 

40 óra 

OKJ 

138 óra 

1999. 1 fő 

1 fő 

1 fő 

Meixner-féle Diszlexia prevenció 

Ének zene az óvodában 

Személyiségfejlesztés az óvodában  

40 óra 

30 óra 

40 óra 

2001. –

2003. 

 

1 fő Szakirányú továbbképzés- Szakvizsga 

Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek 

tanulmányterületen 

 

4 félév 

2002. 1 fő A népművészet, hagyományőrzés, mint a 

vizuális kultúra műveltségi terület része 

90 óra 

2004. 1 fő A finommotorika fejlesztése az óvodai vizuális 

tevékenységekben  

30 óra 

 

2005. 1 fő Kistérségi közoktatási feladatellátás tervezése,  

szervezése 

Óvodás és kisisk. korú gyermek szocializációs szintjének fejl. 

mentálhigiénés játékokkal. 

30 óra 

 

60 óra 

2006. 

 

 

 

2 fő 

 

1 fő 

Óvodás korú gyerekek szocializációs és 

szocioemocionális szintjének mérése, fejl. I 

Óvodás korú gyerekek szocializációs és  

szocioemocionális szintjének mérése II. 

60 óra  

 

60 óra 

60 óra 

2007. 1 fő 

 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

Óvodás korú gyerekek szocializációs és 

szocioemocionális szintjének mérése, fejl. I 

Minőségirányítási program óvodában, iskolában 

Hatékony együttnevelés az iskolával 

Drámapedagógia- a hátrányos helyzetű tanulók 

integrált nevelésének elősegítése 

 

60 óra 

30 óra 

30 óra 

 

2008. 

 

1 fő Kompetencia alapú óvodai programcsomag 

megismerése és alkalmazása 

30 óra 

2008. 1 fő Kedvesház Pedagógia - Roma Kultúra 30 óra 

2009 

 

2 fő 

1 fő 

2 fő 

IPR- Hatékony együttnevelés 

Drámajáték – Drámapedagógia 

IPR tréning 

30 óra  

30 óra 

15 óra 

2010. 

 

2 fő 

1 fő 

3 fő 

3 fő 

Difer tanfolyam 

IPR ráhangolás 

Tanulói differenciálás 

IPR Szakmai nap 

30 óra 

15 óra 

 8 óra 

 8 óra 

2011.  

 

1 fő 

 

1 fő 

1 fő 

1 fő 

Professzionális vezetés és hatékony intézmény a 

gyakorlatban 

Mérés, értékelés a gyakorlatban 

Kompetencia alapú oktatás 

IPR menedzsment és óvodavezetők képzése 

30 óra 

 

30 óra 

30 óra 

15 óra 
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1 fő 

3 fő 

1 fő 

Átmenet szakszerű kezelése 

IPR szakmai műhely 

Elsősegély gyerekeknek 

Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézői 

30 óra 

8 óra 

5 óra 

OKJ 

2012. 

 

 

1 fő 

1 fő 

3 fő 

3 fő 

Kedvesház – pedagógia 

Gordon tréning 

IPR – Jó gyakorlat 

IPR nevelőtestületi képzés 

30 óra 

30 óra 

5 óra. 

8 óra 

2013. 3 fő  Jó gyakorlat – hospitálás más közn. int.-ben 5 óra 

2014 

2014 

2 fő 

 

1 fő 

Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a 

sikeres reflektálásra, védésre 

A zene szeretetére nevelés, zenei 

tehetséggondozás 

8 óra 

 

60 óra 

2015 2 fő 

 

2 fő 

 

4 fő 

 

1 fő 

 

1 fő 

 

1 fő 

Korszerű óvodavezetés a köznevelés új 

rendszerében 

Intézményvezetők felkészítése az 

önértékeléshez, tanf. ell. és a ped. minősítéshez 

Tehetséggondozás a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek körében 

Kedves ház pedagógia-Hídépítés intézmény és 

család között 

Óvodapedagógusok szakmai megújító 

továbbképzése 

Matematikai és logikai játékok 

30 óra 

 

30 óra 

 

5 óra 

 

30 óra 

 

30 óra 

 

60 óra 

 

Az óvónői testületet mindig is jellemezte az új ismeretek utáni vágy, tehát minden lehetőséget 

kihasználtak tudásuk bővítésére. Minden óvodapedagógus több ciklusban is teljesítette a 

Pedagógus Továbbképzés szerint előírt képzéseket. / 120 óra / 

Ez a sokszínűség híven tükrözi a szakmai munkában a megújulás iránti igényünket. 

A továbbképzésben való részvételeknél figyelembe vettük az óvónők egyéni adottságait, 

attitűdjeit, programunk megvalósításához szükséges módszertani területek igényeit. Újabb 

kihívás volt számunkra az Óvodai fejlesztőprogram bevezetése, amely halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek szociokulturális hátrányainak csökkentését segíti jogszabály keretei között. 

Nevelőmunkánk eredményessége érdekében folyamatos önképzéssel, intézményes 

továbbképzésen való részvétellel, jó gyakorlat megismerésével továbbra is igyekszünk 

ismereteinket gyarapítani. 

A felénk támasztott követelményeknek csak akkor felelhetünk meg, ha továbbra is érdeklődőek, 

és nyitottak vagyunk az új szakmai módszertani ismeretek elsajátítására. 

Ezáltal azt kívánjuk elérni, hogy az óvónők egy-egy területen jártasak legyenek, ismeretük 

gyarapítása járuljon hozzá pedagógiai munkájuk eredményességéhez, ezáltal nagyobb 

sikerélményhez jussanak. 

 

A csoportbeosztásánál a gyerekek érdekeit vesszük figyelembe. Törekszünk a hátrányos helyzetű 

gyerekek arányos elosztására. A gyerekek létszámától függően vegyes életkorú csoportokat 

alakítunk. A felmenőrendszer biztosításával segítjük a gyermek óvónőhöz való kötődését.  

 

A dajka pedagógiai munkánk közvetlen segítője. Munkája összehangolttá válik az 

óvodapedagóguséval. Programunk megvalósítása során, hogy tevékenyen részt vehessen a 

nevelési folyamatban, az óvodapedagógus tájékoztatja nevelési elképzeléseiről, pedagógiai 

elvárásairól. 
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Óvodánk dolgozóinak magatartása, mintaadó viselkedése, öltözködése, beszédstílusa, teljes 

lénye a kisgyermek utánzási hajlamaiból adódóan modell értékű, hatást gyakorol 

személyiségének fejlődésére. 

A nevelési cél megvalósítása érdekében az óvoda minden dolgozója következetes, összehangolt 

munkát végez. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezet szerepe meghatározó.  

2.4. AZ ÓVODA TÁRGYI, DOLOGI FELTÉTELEI, ESZKÖZRENDSZERE 

 Óvodánk épülete hajdan a Rhédey Kastélyhoz tartozó kertészlak volt. Többször felújított, 

kibővített vizesblokkal, gázfűtéssel ellátott épület volt. Jelenleg korszerűsített az Uniós 

feltételeknek is megfelelő formáját a 2003-2004-es évben kapta. 

Az eddigi 2 csoportszoba kibővült egy harmadikkal. A kibővített épületben helyet kapott egy 

tornaszoba /amelyet a meglévő eszközeinkből jól fel tudtunk szerelni, korszerű vizesblokk, 

melegítő-tálaló konyha, nevelői szoba, betegszoba, illetve megmaradt az öltöző-folyosó. 

A tárgyi feltételekben egyértelmű a pozitív változás. Ennek fedezete nagyrészt fenntartói 

pályázat, másrészt intézményi költségvetés és pályázat útján történt. Az óvoda tárgyi 

felszereltsége jó. Csoportszobai fejlesztőjátékok tornaszerek, udvari játékok folyamatos 

bővítésére pályázaton nyert összegből kerül sor. 

Csoporttermeink több funkciót töltenek be /szabadidős tevékenység, játék, étkezés, pihenés/. A 

csoporttermek alapterületét- a belmagasságból adódóan - galériák létrehozásával növelni lehetne. 

Felszereltségünk, berendezéseink biztonságosak, méreteikben megfelelnek az óvodás korú 

gyermekek számára. 

Fontos az értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő optimális 

és ösztönző környezet biztosítása. 

/ csoportszobák, öltöző, tornaszoba, vizesblokk, óvoda udvar – és felszerelésük./ 

Az óvónők kreativitásából adódóan készítenek dekorációt, bábokat, és építőjátékokhoz 

felhasználható játékeszközöket, fejlesztő játékokat. 

Programunk szellemiségének megfelelően szakmai felkészülésünkhöz, a gyerekekkel való 

eredményesebb foglalkozásokhoz óvodánk szakkönyvállományát folyamatosan, újonnan 

megjelenő kiadványokkal bővítjük. 

Óvodánk rendelkezik a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközökkel, 

tárgyi feltételekkel. / 20/ 2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerint./  

Folyamatos pótlására szükség van a játékok, egyéb eszközök kopása, elhasználódása miatt.  

Feltételeinket még szeretnénk javítani, ezekre folyamatosan lehetőséget teremtünk. 

3. sz melléklet – Eszközjegyzék / 

 

3. AZ ÓVODA ÁTFOGÓ, GLOBÁLIS NEVELÉSI TERVE 

 
3. 1. GYERMEKKÉP – ÓVODAKÉP 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a biológiai érés és a spontán 

és tervszerű környezeti hatások együttesen befolyásolják. 

A gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként is változó testi-leki szükségletei vannak. 

A személyiség szabad kibontakoztatásában meghatározó az óvoda személyi-tárgyi 

környezete. 
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Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, családi nevelés 

kiegészítője a gyermek 3. évétől az iskolakezdésig. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú gyermek nevelésének, 

fejlődésnek legmegfelelőbb feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-

személyiségfejlesztő funkció.  

Szeretnénk elérni, hogy minden gyermek biztonságban érezze magát és szeressen óvodába 

járni. 

 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az 

egyenlő hozzáférést. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

3. 2. AZ ÓVODA NEVELÉSI CÉLJA 

– Gyermekcentrikus légkörben, a gyermek személyiségének harmonikus fejlődésének 

elősegítése 

– Segítse a gyermeki személyiség kibontakoztatását, miközben egyformán magas színvonalú 

és szeretetteljes nevelésben részesülnek, s meglévő hátrányai csökkenjenek.  Az óvoda nem 

ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának 

– Testi, lelki, szociális fejlesztés az életkori sajátosságok, és egyéni fejlődési ütem 

figyelembevételével 

– A játék és a szervezett tevékenységek során kellő ismerettel gyarapodva, életkoruknak 

megfelelő anyanyelvi képességgel rendelkezzenek. 

– A világra nyitott, érdeklődő, természetszerető, a népi kultúra hagyományait megismerő és 

ápoló gyermek nevelése 

– A sikeres iskolakezdéshez szükséges kompetenciák / ismeret - képesség- attitűd / fejlesztése. 

 

Óvodai fejlesztő program célja: 

– A HHH-s gyerekek fejlesztése, sikeres iskolakezdés elősegítése, képességfejlesztés, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

– A HHH-s gyerekek integrációjával a szociokulturális hátrányokból adódó hiányosságok 

ellensúlyozása a közösségi nevelés által. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének célja: 

– Az organikus vagy nem organikus okokra visszavezethető sérült kisgyermek speciális 

szakember segítségével érje el, vagy közelítse ép kortársai fejlettségi szintjét.  

A nevelési célt a nevelés folyamata során a szabad játék és a változatos szervezett 

tevékenységek adta lehetőségeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltség-tartalmak közvetítésével, a pedagógiai intézkedések a 

gyermeki személyiséghez való igazításával érhető el.  

 

Nevelőmunkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy gyermekeink településünkhöz kötődő, 

környezetünket ismerő, kiegyensúlyozott viszonyban élő, hagyományainkat ápoló felnőttekké 

váljanak. 

Hisszük, hogy óvodánk esztétikus környezete, az óvodai nevelés folyamata, gyermekeinken 

keresztül szűkebb-tágabb környezetünkben értékközvetítő, alapvetően szemlélet és 

magatartásformáló. 
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 3.3. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 
Az óvodás korú gyermek életkori sajátosságaiból adódóan kiszolgáltatott. A gyermeket 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Ebben a szenzitív időszakban a gyermeket 

megillető jogok tiszteletben tartásával, és az egyenlő hozzáférés biztosításával segítjük a 

gyermeki személyiség teljes kibontakozását, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen a színvonalas nevelésben. 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Jelentős az óvoda hátránycsökkentő szerepe. A családi 

nevelésből adódó eltéréseket toleránsán kezeljük. 

Fokozottan érvényesül a tolerancia, elfogadó-befogadó magatartás, társadalmi 

érzékenyítés kiemelten a cigány származású, a migráns, a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

sajátos nevelési igényű, és valamely részképesség zavarral küzdő gyermekkel, családokkal 

szemben. 

Érzelmi biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek személyiségét elfogadás, 

bizalom, szeretet és megbecsülés övezi. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, 

érdeklődésüket, önkifejező és önmegvalósító törekvéseiket. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az éréssajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. Tevékenységek által, a gyermek aktivitására építve, egyéni képességeit 

figyelembe véve segítjük a személyiség kibontakozását. 

Fejlesztő munkánk nevelési folyamatot jelent, melyet az életkornak, és fejlettségnek megfelelő 

tevékenységek komplexitása jellemez. Érvényesítve játékközpontúságot, a szabadjáték 

meghatározó szerepét. Valamennyi tevékenységi formát áthatja a játékosság, mivel a játék a 

gyermek pszichikus szükséglete, legfejlesztőbb tevékenysége. Nevelőmunkánk során 

meghatározó szerepet szánunk a környezet megismerésének, néphagyományok ápolásának. 

Tervezésünk vezérfonalát is ez adja. Tehetséges gyermekek és hátrányos helyzetűek esetében is 

rugalmasan alkalmazható programunk. 

 

3.4. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK TARTOTT ELVEK 

- Hiteles magatartás. 

- Az óvodai alkalmazottak személyes mintaadása öltözködése, ápoltsága. 

- Erkölcsös életvitel folytatása a mindennapokban. 

- Szeretetteljes beszédstílus az óvoda minden alkalmazottja részéről. 

- A kisgyermeket nem magázzuk 

- A gyermeket a család által használt becenevén szólítjuk (nem a családi körben 

használt ragadványnéven) 

- A pozitív megerősítést alkalmazzuk a gyermek értékelésében 

- Emberi kapcsolatok erősítése, egymás személyes kompetenciáinak elismerése 
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3.5. ÉRTÉKEINK 

Az óvodánk helyi nevelési értékei: 

A nevelési célok megvalósítása érdekében intézményünkben érvényesül: 

- az intézményvezetés elkötelezettsége  

- alkalmazkodás a kihívásokhoz  

- a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése 

- szilárd értékrend közvetítése 

- a szervezet közös értékrendjének hosszú távú kialakítása  

- az igényesség és a folyamatos fejlődés 

- a kiszámítható, eredményes, hatékony működés 

- partnerközpontúság, együttműködés 

- hatékony szolgáltatás nyújtása a partnerek elégedettsége érdekében  

- a mérési, értékelési rendszer alkalmazása, továbbfejlesztése 

- a regisztrálható hozzáadott pedagógiai érték mérhetővé tétele 

- humánerőforrás fejlesztés / továbbképzés / 

 

Óvodánk eddigi hagyományait, értékeit tiszteletben tartva és tovább örökítve teremtünk 

újakat.  

A nevelési célok színvonalas megvalósításával: 

- harmonikus személyiségfejlesztés – gyermek centrikus légkör 

- differenciált fejlesztés, integrált nevelés 

- életkornak megfelelő anyanyelvi képesség, erkölcsi nevelés és szocializáció 

 

A következő alapértéket tekintik elsődlegesnek: - gyermekközpontúság 

- esztétikus környezet 

- partnerközpontúság 

- hagyományápolás 

- esélyegyenlőség 

- hatékonyság 

- törvényesség 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapértékek alapján küldetésnyilatkozatunk: 
 

„ K i s g y e r m e k e m   n é z z é l   s z e r t e s z ét , 

 É r e t t e d   v a n   i t t   m i n d e n ,   a m i   s z é p . ” 
                                                         

                                                                          /Várnai Zseni / 
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3.6. PEDAGÓGIAI ELKÉPZELÉSÜNK FELÉPÍTÉSE 

 

CÉL: Egészséges harmonikusan fejlődő gyermek, aki az iskolakezdéshez szükséges 

képességekkel rendelkezik   

 

 

A gyermekek személyiségének fejlesztése 

egyenlő hozzáférés, hátrányainak csökkentése 

 

 

 

Feladatok: - Egészséges életmód alakítása 

         - Érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés 

                    - Anyanyelvi, nevelés, kommunikáció. s értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása

  

 

 

 
 
 

CSALÁD 

 
ÓVODA 

Tevékenységek: 
- Játék - Munka 
-Külső világ tevékeny 
megismerése /néphagy. áp. 
- Néphagyomány ápolása 
-Matematikai tapasztalatok 
- Verselés- mesélés 
- Ének –zene, é. játék, tánc 
-Rajzolás, festés mintázás, 
kézi munka 
 
 

 
Multikulturális 

tartalmak 
 
 

Játékba integrált 
tanulás 
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3.7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 Az óvodai nevelés feladatai egymásra épülő, egymással összefüggő, komplex módon 

érvényesülő tevékenységek során valósítjuk meg, amelyek átszövik az óvodai nevelés teljes 

rendszerét. Az óvodai nevelés az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével 

valósulhat meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető 

meg.  

A nevelés során megvalósuló feladatok biztosítják a nevelési cél kiteljesedését – óvodáskor 

végére a gyermek alkalmassá váljon az iskolai életre. 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

– fejlődésük biztosítása: 

 

– Az egészséges életmód alakítása 

– Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

– Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

3.7.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségnevelési elvek 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása 

óvodáskorban kiemelt jelentőségű. 

Az óvoda egészségfejlesztő programja: 

Az óvodai nevelés feladata a kisgyermek testi fejlődésének elősegítése.  

Ennek megvalósulása érdekében fontos a gyermeki szükségletek kielégítése, a testi, lelki 

szükségletek harmonikus összehangolása. Az óvodai közösségen belül odafigyelést igényel az 

egyéni sajátosságoknak megfelelő szükségletek kielégítése. A kisgyermek jó közérzete, 

egészségének megőrzése elősegíti a gyermek növekedését, fejlődését. Az öröklött adottságok 

kibontakozását a környezeti tényezők lassítják, vagy elősegítik.  

I. N a p i r e n d 

Időpont Tevékenység 

7
00 

- 9
00

 óra Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység 

 

 

 

kenység tevékenységek. 

9
00

 - 9
45

óra Mindennapos testnevelés, higiéniai teendők, tízórai 

9
45

- 12
00

 óra 

Játék, egyéb szabadon választott tevékenység, szervezett 

tevékenységek (környezet megismerése, mese, vers, ének-zene, 

mozgás, matematikai ismeretek, ábrázolás- kézimunka feladatainak 

komplex megvalósítása) 

Ebédig játék, mozgás a szabadban, séta 

12
00

 - 13
00

 óra Terítés, ebéd, tisztálkodás-fogmosás, lefekvés, mesehallgatás 

13
00

 -15
00

 óra Pihenés 

15
00

 -16
30

óra  Uzsonna, játék, egyéb szabadon választott tevékenység 

 

 

ségség 

 

A gyerekek tevékenységét a teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus irányítja. A nyitva 

tartást igény esetén a szülő munkakezdéséhez igazítjuk 

Fontos, hogy az óvodai környezet, az óvodai közösség szokásrendje, a heti és napi életritmus 

kialakítása a szabadon választott vagy szervezett tevékenységek meghatározott 

ciklikusságával segítse a nevelési hatások érvényesülését, ezáltal a gyermek fejlődését. 

E terület kiemelt jelentőségű a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára is. 

 

A napirendünket folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek között a 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepe. A csoportok 
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életkorától függően az egyes időtartamokat növeljük vagy csökkentjük, ügyelve arra, hogy a 

két csoport tevékenysége a folyosón, a mosdóban, tornateremben ne zavarja egymást. A 

mindennapos testnevelés idejét a nap folyamán rugalmasan oldjuk meg.  

A gyerekek szükségletük önálló kielégítésére csak fokozatosan lesznek képesek, ezek a 

tevékenységek csak gyakorlás során válnak szokássá. A szokások kialakításában, az 

egészséges életmód iránti igény megalapozásában nagy jelentősége van az óvoda és a család 

együttműködésének. 

  

Az egészséges életmódra nevelés célja: 

Szükségletek kielégítésével, gondozással az egészséges fejlődés, a testi - lelki harmónia 

biztosítása, az egészséges életvitel igényének alapozása, alakítása, ehhez szükséges készségek 

fejlesztése 

 

Az egészséges életmódra nevelés feladatai: 

- egészséges óvodai környezet kialakítása 

- egészségre nevelés, gondozás – a gyermek fejlődését segíti 

- higiéniai szabályok, szokások kialakítása, az egészség gondozásához szükséges 

készségek alapozása 

 

Egészségnevelés elvei: 

- Az egészséges táplálkozás 

- A mindennapos testnevelés, testmozgás 

- A testi és lelki egészség fejlesztése, dohányzás megelőzés, prevenció 

- A bántalmazás és erőszak megelőzés 

- A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás óvodai szinten 

- Személyi higiéné, környezettudatos szemlélet 

- Személyes példamutatás 

 

A fejlesztés tartalma: 

Az egészséges óvodai környezet kialakítása. Az egészséges életmódra nevelés színterei 

/udvar, az óvoda épülete: csoportszobák, öltöző, mosdó – WC/, berendezési tárgyak 

megfelelnek az óvodás gyermek igényeinek. Az udvar tágas, a gyermeklétszámnak megfelelő. 

A csoportszobák kisebb méretűek. 

A különböző tevékenységekhez változatos színteret alakítottunk ki. Fás, füves területek, 

lejtős- dombos terep, napos, árnyékos, fedett területek, betonozott rész, homokozó, mászókák, 

padok, babaház.  

Az óvoda udvara a gyermek természetes mozgásigényének kielégítését szolgálja, és ezen 

belül teremthető meg a természetvédelem feltételrendszere illetve a környezettudatos 

magatartás alapozása is. 

Az egészséges fejlődéshez szükséges – egyedi igény szerint – a speciális gondozó, prevenciós 

és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása megfelelő szakemberek bevonásával, 

szülővel, óvodapedagógussal együttműködve. 

 

Az egészséges életmóddal kapcsolatban Projekthetet is szervezünk. 

 

Az óvoda épület helyiségei: 

 Az óvoda bejáratánál szélfogó védi a gyermekek egészségét, a helyiségek tisztaságát.  

A folyosó egyben öltöző is, öltözőszekrényeken jellel ellátott hely biztosított a gyermekek 

ruházatának, cipőjének /váltócipőt használunk /. A csoportszobák jól felszereltek, a 

berendezési tárgyak, a gyermek által használt tárgyak megfelelnek a gyermek méreteinek. 
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A falak színe világos, a csoportszobák megvilágítása a nagyméretű ablakok és mesterséges 

fény biztosítja. A hőmérséklet szabályozható, szellőztetés, levegőcsere szükség szerint 

megoldható. Csoportszobáinkban természetsarok, élősarok kialakítása során törekszünk a 

legalkalmasabb hely kiválasztására, higiéniai előírások betartására. 

A kézmosók, WC-k száma a gyermeklétszámnak megfelelő. Használata során igény szerint 

szükséges az intimitás betartása. 

Az egészséges, tiszta környezet fenntartására folyamatos takarítás, fertőtlenítés, és a nyári 

Nagytakarítás ad lehetőséget. Fontos az óvodai környezetben az összhang megteremtése, 

amely tükrözi az óvoda természetvédelmi és hagyományőrzésből fakadó sajátos arculatát. 

Kialakításában a szülők aktív közreműködése is szerepet játszik. 

Kiindulópontunk a közvetlen környezet korszerű kialakítását tekintjük, a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelően /mérték – biztonság/  

Nagy gondot fordítunk a színek összhangjára, a tárgyak harmonikus elhelyezésére, ezáltal az 

esztétikai érzékenység felkeltésére, ízlés formálására. 

Az egészségre nevelés, gondozás – a gyermek fejlődését segítik. 

Az egészség nem csak a betegség hiányát, hanem tágabb értelemben szomatikus, pszichikus 

és szociális elégedettséget, harmóniát jelent. 

A kisgyermek testi – lelki gondozása, szükségleteinek kielégítése – jó környezete hozzájárul a 

személyiség fejlődéséhez, egészségre neveléshez. 

 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Egészséges, korszerű táplálkozás 
A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb feltétele a táplálkozás. Óvodánk napi 

háromszori étkezéssel járul hozzá a gyermek tápanyagigényeinek kielégítéséhez. Ez a napi 

szükséglet 65 – 70 %-a. 

Saját konyhánk nincs, az iskola központi konyhájáról szállítják ki az ételt. 

A szülők az étlap kifüggesztésével tájékozódhatnak az étrendről. Fontosnak tartjuk a gyerekek 

ízlésének formálását, étkezési szokásainak ismeretét. – A gyermek számára eddig ismeretlen 

ízek elfogadtatása, nem erőltetve. – A közös zöldség és gyümölcs fogyasztása, kóstolgatása 

formálja a gyermek szemléletét, ráirányítjuk figyelmét a rágás fontosságára. Fontosnak tartjuk 

a mindenkori folyadékigény kielégítését. 

 A tálalókonyhában gáztűzhely áll rendelkezésünkre az egyszerűbb konyhatechnikai 

eljárásokra ad lehetőséget /sütőtök sütése, teafőzés, tortasütés, kompót készítés, csoki főzés, 

pattogatott kukorica/ - ezek hagyományápolásunkhoz kapcsolódó tevékenységek. 

Nagy gondot fordítunk a kulturált étkezés szokásainak alakítására, étkezés közbeni helyes 

testtartásra, önkiszolgáló és naposi munka során a megfelelő terítékek biztosításával az 

esztétikai ízlés formálására, életkortól és fejlettségtől függően az étkezéshez szükséges 

eszközök helyes használatára. 

Lehetőségünkhöz mérten szervezünk gyümölcsnapot, szokatlan, újszerű élelmiszerek 

kóstolgatását. Jelenleg mindennapos tejfogyasztást tudunk biztosítani. / iskolatej - óvodatej / 

 

Öltözködés 

Az öltözködés védekezés az időjárás hatásai ellen. Fejleszti a gyermek önállóságát. 

Öltözéshez, vetkőzéshez életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelően kapnak segítséget. 

A réteges öltözködés a szülők számára is elfogadott, amely a gyermek egészségének védelmét 

szolgálja.  

Váltócipőt használunk /vászoncipő, szandál/. A papucs használata nem megengedett, mert 

balesetveszélyes. 
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Mozgás, a test edzése 
Legfontosabb feladatunk a gyermek mozgásigényének kielégítése változatos mozgáslehetőség 

biztosításával. Naponta tervezett mozgás megszervezése. A test edzésében kiemelt fontosságú 

a nap, a légfürdő, és a mozgás szerepe. Napi tevékenységek során minél több idő eltöltése a 

szabadban. Ezáltal a gyermek ellenálló képessége fokozódik, szervezete alkalmazkodik az 

időjárás változásaihoz. Fejlődnek testi képességei. A víz edző hatása intenzívebb – ez nyári 

kánikulában permetező lábfürdővel, pancsolással oldható meg. 

 

Délutáni pihenés, alvás 

Az óvodás gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges az életkornak megfelelő pihenés. 

Ennek egy része az óvodára hárul. /1 1/2 – 2 óra/. Legfontosabb a nyugodt légkör 

megteremtése. Ezt az óvónő megnyugtató hangja, mesemondás, altató halk éneklése, dúdolása 

biztosítja. 

A csoportszoba levegőjének cseréje megoldott. A gyermek alvási szokásait tiszteletben 

tartjuk, kedvenc játékát, kendőt magánál tarthatja pihenés közben, ez növeli biztonságérzetét.  

 

Higiéniai szokások, szabályok kialakítása az egészség gondozásához szükséges készségek 

alapozása. Az óvodai nevelést alapozó jellegűnek tekintjük, ezért erre az időszakra esik a 

gyermek készségeinek megalapozása – kialakítása. Ebben a folyamatban nélkülözhetetlen az 

óvónő érzelmi biztonságot nyújtó, gondoskodó gyermekszeretete, személyes példaadása. Az 

óvónő és a család együttműködése elengedhetetlen ezen a téren, mert következetes gyakorlás 

során az óvodai nevelés és a családi nevelés eredményeként alapozódnak meg a higiéniai 

szokások, készségek. 

Kézmosás, törölközés helyes, rendszeres végzésére szoktatás. Étkezés előtt, WC használat 

után mindig, egyes tevékenységek után alkalomszerűen. 

 Fontos a felnőtt segítőkész jelenléte. 

- kultúrált étkezési szokások alapozása – mélyítése 

- WC higiéniai szabályainak kialakítása /leöblítés/ 

- a WC papír rendszeres használatára szoktatás, ha szükséges segítséggel, majd 

önállóan. 

Ügyelünk az intimitás betartására. 

 

Betegségek megelőzése, korrekciója 

Az óvodába csak egészséges gyermek járhat. Ha betegség tüneteit észleljük, értesítjük a 

szülőt, súlyosabb esetben orvoshoz visszük. Fertőző betegségek megelőzésében nagy szerepe 

van a rendszeres szellőztetésnek, berendezési tárgyak – játékeszközök tisztításának, 

fertőtlenítésének. Figyelnünk kell az esetleges személyiségzavarokra, neurotikus tünetekre. 

Az ilyen gyerekek /ingerlékeny, kapkodó, félénk, durva, agresszív/, – fokozott törődést 

igényelnek. A gyermekben a feszültséget igyekszünk feloldani. 

Egyéb rendellenességek korai felismerése lehetővé teszi a mielőbbi korrekciót / hallás, látás 

rendellenességei /. A tartási rendellenességek, lúdtalp prevenciója érdekében fontos a helyes 

testtartás és rendszeres, fejlesztő mozgás, a lábboltozat erősítése speciális gyakorlatokkal, 

nyáron mezítláb járással. 

A balkezességet természetesnek tekintjük, szükség esetén felhívjuk a szülők figyelmét a jobb 

kézre szoktatás káros következményeire. 

Az óvónőknek időben fel kell figyelni e tünetekre, és a szülő segítségével keresni az okokat és 

a megoldási módokat a mielőbbi gyógyulás érdekében. Ha szükséges, javasoljuk speciális 

szakember közreműködését.  

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 
- A szokások elsajátítása során alakulnak az egészséges életmód készségei, jártasságai. 
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- Önállóan mosakodnak, törölköznek, szükség szerint használják a körömkefét. 

- Helyesen használják a zsebkendőt, vigyáznak a WC rendjére. 

- Saját magukat biztonsággal kiszolgálják, önállóan tevékenykednek. 

- Igyekeznek tisztán étkezni, kultúráltan viselkedni, megfelelően használják az evőeszközöket 

/kanál, villa, kés/. 

- Önállóan öltöznek, ruhaneműjüket a helyére teszik, cipőjüket bekötik. 

- Képesek szükségleteik önálló kielégítésére. 

- Igénylik a tisztaságot maguk körül, ügyelnek személyük, környezetük rendjére, 

gondozottságára. 

- Az eszközökkel óvatosan bánnak, a rendetlenséget megszüntetik maguk körül. 

- Minden évszakban szívesen tartózkodnak a szabadban, igénylik a rendszeres mozgást. 

 

3.7. 2. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 
 

,, A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.” 
/Brunszvik Teréz/    

 

A 3-7 éves korú gyermeket nagyfokú érzelmi dominancia jellemzi. Az óvodás korú 

gyermeknél jellemző a magatartás érzelmi vezéreltsége, valamint a megismerő folyamatokat 

is érzelmek kísérik. Óvodai nevelésünk, mint hagyományőrző szemléletű nevelés is a 

gyermek érzelmi fogékonyságra épít. Az óvodai tevékenységekkel kapcsolatos motivációk, 

érdekes közös élmények a gyermek életében meghatározó változásokat idéznek elő. Maga az 

óvodai környezet is sajátos érzelmi hatást hordoz. A gyermek nyitottságára építve elősegíti, 

hogy a gyermek rácsodálkozzon a természetben, a társadalmi környezetben található szépre, 

tisztelje, becsülje azt. A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg 

szűkebb-tágabb környezetét. 

Az esztétikai érzelmek alakításában jelentős szerepe van az igényességgel kialakított, 

harmonikus óvodai környezetnek. 

Az „Én” fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű az óvodáskor. Az előítéleteknek az 

óvoda nem ad helyet semmilyen tekintetben. A gyermek óvodás korszakban jut el a 

kezdeményező, együttműködő szociális magatartás, viselkedés szintjére. A szociális tanulás 

legfőbb eszköze óvodás korban az utánzás, a mintakövetés. A szocializáció folyamatában 

modell értékű az óvónő és az óvoda más dolgozóinak viselkedése, kommunikációja.  

Különösen fontos a közös élményekre épülő önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések 

segítése, tevékenységek gyakorlása, melynek során alakulnak a gyermek erkölcsi 

tulajdonságai /együttérzés, alkalmazkodás, segítőkészség/, és elősegítik az akarat fejlődését 

/önállóság, önfegyelem, kitartó feladattudat/, – az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a 

szokás és normarendszer megalapozása. A gyermeket annak elfogadására, megértésére 

neveljük, hogy az emberek különböznek egymástól.  

 

Sajátos törődést igényelnek a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy 

mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, de a kiemelt 

képességekkel rendelkező gyerekek is. 

Ez az odafigyelés speciális ismereteket feltételez az óvónő részéről. Szükség szerint a 

gyermek fejlesztését megfelelő szakember közreműködésével oldjuk meg. / Nevelési 

tanácsadón keresztül, óvónő - szülő együttműködve / 
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Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés célja: 

- Az „én” fejlesztése, képességek kibontakozása a közösség keretein belül. 

- A szocializálódáshoz szükséges tulajdonságok alapozása. 

- Alapvető emberi erkölcsi értékek megismerése 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatai: 
- Érzelmi biztonság feltételeinek megteremtése.  

- A közösségi élet szokásaihoz való alkalmazkodás elsajátítása. 

- Erkölcsi értékek, normák közvetítése. 

- Optimális kapcsolatok kialakítása a társadalmi környezettel, kiemelten a HHH 

gyerekekkel. 

A fejlesztés tartalma: 

A szocializáció és a közösségi nevelés szinterei: 

- a beszoktatás időszaka 

- együttlét a mindennapokban 

- óvodai ünnepnapok 

A beszoktatás időszaka 

Teljeskörű beóvodázása törekszünk, fontos, hogy mihamarabb megkezdődjön a 

családi nevelés mellett a közösségi nevelés. Ez kiemelt cél az óvodai fejlesztőprogram, a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében is. 

Gyermekenként eltérő reakciót válthat ki az óvodával való találkozás. Semmit nem erőltetünk, 

biztosítjuk az egyénre szabott beszoktatást. 

Az első találkozás az óvodával, emberi és tárgyi környezetével, minden kisgyermek esetében 

alapvetően befolyásolja az óvodához fűződő kapcsolatát. Az első benyomás egy életre szóló 

élményt ad a szülőknek, gyermekeknek egyaránt, meghatározzák a szülő óvodához fűződő 

kapcsolatát. Ezért arra törekszünk, hogy óvodába lépéskor kedvező érzelmi benyomások érjék 

a gyermeket. Ebben az időszakban minden érzelmi megnyilvánulást természetesnek tartunk. 

Lehetőséget teremtünk az egyénre szabott beszoktatáshoz. A beszoktatás során arra 

törekszünk, hogy a gyermek minél rövidebb idő alatt, zökkenőmentesen szokja meg az új 

környezetét. Ebben nagy szerepe van az óvodapedagógus - gyermek, és gyermek - gyermek 

kapcsolatnak, melyet pozitív érzelmi töltés jellemez. Szeretetteljes magatartásuk, nagyfokú 

toleranciánk segít, hogy a szülő is elfogadjon bennünket. A beszoktatás tulajdonképpen az 

óvoda és a család együttműködésének, együttnevelésének kezdete, amely kölcsönös partneri 

kapcsolatot jelent. Óvodánkban már évek óta hagyomány, hogy a családdal, a gyermekkel 

már az óvodába lépés előtt felvesszük a kapcsolatot. Óvodába lépés előtt ismerkedhetnek 

egymással a „Baba-mama klub,” „Csalogató” szervezésével. Meghívjuk a szülőt és a 

gyermeket óvodánkba, hogy ismerkedjen a környezettel, a felnőttekkel, a gyerekekkel. Érezze 

a szülő, hogy partnerek vagyunk, segítjük a gyermeket az új környezetbe történő 

beszoktatásban. Felkészítjük a csoportban lévő gyermekeket az új gyermek fogadására. 

Minden gyermeket szeretettel fogadunk, ezt a társaik is érzik, így neveljük őket az egyéni 

különbözőségek elfogadására. A beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő gyerekeket a 

pozitív tulajdonságok kiemelésével sikerélményhez próbáljuk juttatni. 

 

Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció során az óvónő, és az óvoda egyéb 

alkalmazottainak személye modell értékével hat a csoportszerveződés folyamatára, a gyermek 

egyéni fejlődésre. Az óvodai élet egészében az óvónő, mint követendő példakép áll a gyermek 

előtt. A gyermek utánzási hajlamából adódóan, amihez mi pozitívan viszonyulunk, a gyermek 

is könnyen elfogadja azt. 

 

 



Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Program 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

        ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
34 

Az óvodai nevelés feltételrendszerének fontos eleme, hogy az óvónő a következő 

személyiség jegyekkel rendelkezzen: 

- kiegyensúlyozott állapot, érzelmi gazdagság 

- a szeretet átadása, befogadása, empátiás készség 

- a gyermek szeretete, megbecsülése 

- igényesség önmagával, gyermekkel szemben / beszéd, viselkedés, öltözködés/ 

- pedagógiai tapintat, szakmai ismeretek 

- határozott, optimista magatartás 

Az óvónő a csoport életének irányítója, miközben maga is a közösség tagja. Az óvónő-

gyermek, gyermek-dajka kapcsolatot egyaránt pozitív attitűd jellemezze. A 

nevelőközösség /óvónő, dajka/ összhangja teremti meg a nyugodt, derűs légkört, 

kiegyensúlyozott gyermekközösség kialakulásának feltételeit. 

Ennek érdekében célunk, az összehangolt nevelőmunka eredményeként az óvoda valamennyi 

dolgozója a gyerekekkel szemben azonos követelményeket támasszon.  

Közösségi nevelés elvei: 

- Egyéni bánásmód alkalmazása 

- Kiegyensúlyozott érzelmi állapot az óvoda alkalmazottai részéről 

- Meleg – következetes nevelői attitűd, pozitív attitűd 

- Pozitív erkölcsi normák közvetítése helyes viselkedés mintaadás  

- Következetes elvárások az óvoda minden alkalmazottja részéről 

- Tudatosodjon a gyerekekben, hogy különbözőek vagyunk 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztése 

- Szülőföldhöz való kötődés, hazaszeretetre való nevelés 

Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban: 

- Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, melyben 

lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek közötti 

minél gyakoribb együttműködésre 

- A felnőttekkel és társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása 

természetes szituációkban 

- A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás 

képességének kialakítása és gyakorlása 

- A konfliktus kezelése 

- A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása 

- A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása 

- Arra neveli a gyermekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a társaik 

irányában (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) 

 

Együttlét a mindennapokban, a közösségi szokások elsajátítása 

A beszoktatás során először szembesül a gyermek közösségi szokásokkal, normákkal. A 

viselkedési szabályokat is a közösségben sajátítják el, különösen a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek is.  Az intézményes életbe való beilleszkedés során ismerik meg a 

gyerekek az együttműködés, az elfogadás, alkalmazkodás társadalmi normáit. 

Az óvodai élet - társas és közösségi kapcsolatok keretén belül zajlik. Fontos a lehetőség 

megteremtése annak érdekében, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas 

szükségleteit a közös tevékenységek során. 

A közösséget egyének alkotják, eltérő fejlődési ütemmel, akik akarataikat, vágyaikat 

valósítják meg a közösség keretein belül. 

Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának 

alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. 
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Az alkalmazkodás képességének kialakításával lehetővé válik, hogy minden gyermek a 

közösség hasznos tagja legyen, sajátos egyéniségükkel gazdagítva a közösséget. 

A gyermek az egymás mellett játszástól az együttjátszásig, valamint tevékenykedés során 

viselkedést gyakorol, tapasztalatokat szerez, alakul szociális készsége, majd megtalálja helyét 

a csoportban. E folyamatban nagy jelentősége van annak, hogy pozitív érzelmi benyomások 

érjék a gyermeket. Igyekszünk minél több közös élményhez juttatni őket. /közös játék, 

kirándulások alkalmával/. A szerzett élmények kijátszására lehetőséget biztosítunk. Az 

élmények újra átélése során fejlődik a gyermek együttműködési készsége /szerepjáték, 

bábozás, kuckók készítése / 

A közös élmények az összetartozás érzését erősítik, miközben alkalmazkodnak 

egymáshoz, mélyülnek a társas viselkedés szabályai. Az óvónő hangneme, szeretetteljes 

kapcsolatteremtő stílusa minta a gyermek számára, utánzásra ösztönzi. Az óvónőt a 

gyermekről szerzett benyomásai segítik az egyéni bánásmód megválasztásában, a differenciált 

nevelés megvalósításában. Próbálunk minden gyermekhez szeretettel, megértéssel fordulni. 

Reggeli érkezéskor minden esetben lehetőséget biztosítunk az „érintős” kapcsolatteremtésre. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermeket elfogadó szeretet övezi, számukra egyéni 

feladatokat is tervezünk. Az óvónő érzelmei, viszonya egy - egy gyermekhez befolyásolják a 

csoportszerveződés folyamatát. A szocializáció folyamatában erősödik a gyermek én-képe, 

kialakul én-tudata. Képesek lesznek figyelni egymásra, fejlődik empátiás készségük, az „én és 

a másik” személye elkülönül. Segítjük az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységet, 

önálló kapcsolatok, barátságok, alakulását. Lehetőséget teremtünk arra, hogy gyakorolják a 

csoportban kialakult viselkedési formákat /szituációs játék/. 

 

Óvodai ünnepnapok 

Az ünnepek, mint sajátos keretek között zajló közös tevékenységek, a gyermek 

fejlődésének serkentője, kiemelkednek az óvodai életből. A rendszeresen ismétlődő 

események hagyománnyá válnak. Az ünneplés mély érzelmi benyomásokat kelt, pozitív 

élményeket fakaszt, a közös, izgalmas készülődés, a holnap öröme okoz a kisgyermekek 

számára /ajándékkészítés, teremdíszítés, ünneplőbe öltözés/ 

Az óvodai hagyományaink rendszeréből kiemelkedők a jeles napokhoz fűződő 

néphagyománnyal összefüggő ünnepek, a gyermek ünnepi és a társadalmi ünnepek: 

- a néphagyományokhoz kapcsolódó jeles napok 

- mikulás, karácsony, farsang, húsvét, majális 

- a gyermek ünnepei: születésnapok, névnapok, anyák napja, évzáró – ballagás 

- társadalmi ünnep: március 15. „Az én hazám Magyarország” – Projekthét. 

A néphagyományokhoz kötődően Márton-napi, Karácsonyi, Húsvéti Projekthetet 

szervezünk. 
 

A jeles napokhoz fűződő ünnepeket szorgos készülődés, tevékeny várakozás előzi 

meg. Az ünnep fényét emeli a felnőttek közös játéka, az ajándékozás, a szereplés öröme.  

Öltözékünkkel, viselkedésünkkel hozzájárulunk a bensőséges ünnepi hangulat 

megteremtéséhez. A szülőkkel való egyeztetés alapján nyílt és csoportszintű ünnepeket 

tartunk. Óvodánk nyitottsága, a szülők együttműködő támogatása emeli ezen ünnepek 

színvonalát. A mindennapokhoz kapcsolódó születés – és névnapok megünneplésének is 

hagyománya van óvodánkban. Anyák napján az édesanyák, nagymamák köszöntésével, 

ajándékozással az érzelmi kötődést erősítjük. 

Társadalmi ünnepünk március 15-e. A szabadságharc évfordulójának ünnepét, valós tartalmát 

a gyermek életkoránál fogva még nem érinti. A teremdíszítés, a közös ünneplés, /versek, 

dalok/ nemzeti jelképek, zászló, kokárda, mint eszköz, katonás játék, mint közös tevékenység, 
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a zenehallgatási anyag, nevelő hatású a gyermekek számára, melynek értelme az ismeretek 

gyarapodásával csak később tudatosul. 

 

Az óvoda csoportszerkezete: 

A szocializáció, a közösségi szokások elsajátításának színtere az óvodai gyermekközösség.  

Az óvodás korú gyerekek létszáma szerint 2 vegyes életkorú csoportot szervezünk, kis-

középső és nagy-középső csoportos felosztásban.  

A csoportalakítás során ügyelünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek csoporton 

belüli arányára is, jogszabályban leírtaknak megfelelően. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- A gyermek jól érzi magát az óvodában, megtalálja helyét a gyermekcsoportban, 

kötődik a felnőttekhez, erősebb érzelmi szálak kötik társaihoz. 

- Aktívan részt vesz a közös tevékenységekben. 

- Kialakul az „én” tudata, önkifejezési törekvés jellemzi. 

- Tudják, hogy ők összetartozó közösség tagjai, erősödik a „mi tudat” érdeklődnek 

egymás iránt. 

- Tekintettel vannak egymásra, alkalmazkodnak egymáshoz tevékenységeik közben.  

- Képesek együttműködésre felnőttel, társukkal. 

- Igyekeznek betartani a csoportban elfogadott normákat, szabályokat. 

- Megismerkednek a társadalmi élet alapvető erkölcsi normáival, szabályaival 

- Rokonszenvet, barátságot mutatnak társaik iránt, elfogadják egymás különbözőségeit. 

- Szívesen segítenek egymásnak. 

- Vágyai, szükségletei kielégítését képes késleltetni. 

Érzelmileg, értelmileg elfogadják az óvónő kérését. 

- Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formát vállalják. 

- Akaratukat képesek másokénak alávetni. 

- A megkezdett munkát befejezik, kialakul feladattudatuk. 

- Vágynak az iskolába, és képesek az iskolai élet megkezdésére. 

 

3.7.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
,,A természet csak egyetlen édesanyát adott nekünk, csak egyetlen édes 

anyanyelvet.” 
/Kosztolányi Dezső/ 

 

Az anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyerekek sokféle tevékenység 

közben, társak, felnőttek között, utánzás útján sajátít el. A beszéd a szocializáció 

folyamatában a környezettel való érintkezés, önkifejezés és a gondolkodás eszköze. A 

mozgás, a beszéd és a gondolkodás egymással szoros kölcsönhatásban fejlődnek. A lassúbb 

mozgásfejlődés gátolja a beszédfejlődést, ez visszaveti fejlődésben a gondolkodást. Nem 

kezelhető elszigetelten, mivel szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, áthatja az 

óvodai nevelés egész folyamatát, ezért kiemelt jelentőségű. 

Az anyanyelv elsajátítása során a beszéd megértése, és a beszéd létrehozása egymást 

feltételezve fejlődik, bár az aktív és passzív szókincs aránya egyenként igen eltérő.  

Óvodánkban az anyanyelv fejlesztése kiemelt jelentőségű, mivel valamennyi tevékenységi 

forma keretében megvalósítandó feladat. A helyes és érthető beszéd fejlesztésén kívül 

szükséges az egyéb kommunikációs jelzésekre is ráirányítani a gyermek figyelmét. Ezek 

gyakorlását a tevékenységek segítségével kell megoldani az óvoda minden-napjaiban. Az 

anyanyelv fejlődésének, a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja az óvoda szeretetteljes 

csoportlégköre. A biztonságot nyújtó közegben erősödik a gyermek önbizalma, növekszik 
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beszélőkedve, a tudatos nevelői ráhatások során fejlődik beszédkészsége, gyarapszik 

szókincse. Naponta lehetőséget adunk a gyerekekkel való kötetlen beszélgetésre, illetve 

beszélgető kör során egymás meghallgatására. 

Programunk hagyományőrző szemléletével tudatosan ráirányíthatja a figyelmet az anyanyelv 

szépségeire. 

 

Az anyanyelvi nevelés célja: 

- A mindennapi helyzetekben megnyilatkozó, kommunikatív, élményeiket 

megfogalmazó gyerekek nevelése, akik helyesen használják a magyar nyelvet. 

Az anyanyelvi nevelés feladatai: 
- Oldott, derűs légkörben beszédkészség fejlesztése, szókincsgyarapítás 

- Kommunikációs készség fejlesztése 

 

A fejlesztés tartalma: 

Az óvodába lépéskor a gyermek különböző szintű anyanyelvi ismerettel rendelkezik. Az 

óvónő számára fontos a családok anyanyelvi kultúráltságának ismerete. A szülővel való 

kapcsolattartás során az óvónő meggyőzi a szülőt az esti mesélések, verselések, közös 

beszélgetések fontosságáról, melyek a gyermek nyelvi fejlődését segítik. Az óvodás gyermek 

érzelmi alapon mintakövetéssel tanul, ezért az anyanyelvi nevelésben is érvényesül az óvónő 

modell szerepe. Tudatosan törekszünk környezete és saját beszédkultúrájának csiszolására. Az 

óvónő szeresse és ismerje anyanyelvét, minden lehetőséget ragadjon meg az anyanyelvi 

kultúrájának fejlesztésére. 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv 

ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek meghallgatásával 

természetes beszéd és kommunikációs kedvét fokozzuk. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében is kiemelt fontosságú a kommunikációs 

készség fejlesztése, a szókincsbővítés, a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése. 

 

Az óvoda nyugodt légköre megfelelő kommunikációs helyzetet teremt a szülő és a gyermek 

számára is. A beszélő környezet, a szabályközvetítés, a javítgatás elkerülése, a természetes 

beszédkedv és kommunikáció fenntartása, ösztönző a kisgyermek számára. A gyermeki 

kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

A kapcsolatteremtésben együttműködők, kezdeményezők vagyunk. 

Az óvodai mindennapok során időt és helyet kell adnunk a felnőttek és gyerekek, és a 

gyermekek egymás közti beszélgetéseire, ennek során a gyermek kérdéseinek 

érvényesülésére. A beszélőkedv fenntartása érdekében fontos a kérdésekre, a gyermek 

életkorának megfelelő válaszadás. Saját gondolataik mások előtt szóban való kifejezése, 

mások meghallgatása fejleszti a verbális kommunikációt, és a másik tiszteletére is neveli, 

fejlődik a gyermek beszédfegyelme. 

A különböző beszédhelyzetekben szerzett tapasztalatok során a gyermek átveszi környezetétől 

a ragok, jelek, névelők, névutók használatát, egyre több szó épül be aktív szókincsébe. Az 

anyanyelvi fejlődés során alakul a mondattípusok használata. Az egyszerű két – három szavas 

mondatszerkesztéstől a gyermekek eljutnak a nyelvtanilag helyesen felépített, jól szerkesztett 

mondatokig. Az óvodai élet során a különböző feladatcsoportok megoldása, a játék, a 

környezet megismerése, a hagyományőrző és természetszerető tevékenységeket kísérő 

kommunikációs helyzetek tág lehetőséget nyújtanak a gyermek egyéni képességeit 

figyelembe véve, a differenciált fejlesztésre. A mesélés, verselés során fontos a 

metakommunikációval kísért előadásmód. Az óvónő előadása, hangjának dallama, a beszéd 

stílusa maradandó érzelmeket kelt a gyermekekben, utánzásra ösztönzi őket.  
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Az anyanyelvi és kommunikációs képességfejlesztés eszközei: 
A mondókák, versek, mesék, nyelvi játékok, dramatikus, párbeszédes kommunikációs 

játékok, szólások, közmondások, kortárs irodalmi művek, melyek széles repertoárjából 

válogathat az óvónő, igényességének és gyermekcsoport fejlettségének, érdeklődésének 

megfelelően.  

Ezt kiegészítjük a multikulturális tartalmakat közvetítő, más népek meséivel különösen a 

cigány nép, költeményeivel, irodalmi anyaggal. 

A gátlások oldásában a báb varázslatos ereje nagy segítséget nyújt. Arra törekszünk, hogy a 

néphagyomány ápolása során használt kifejezések is gyarapítsák a gyermek szókészletét. 

A beszélő környezetben a gyermek önkifejezésének sajátos módja a halandzsa, illetve saját 

vers, mesealkotása, mozgással, vagy ábrázolással történő kombinálása. 

Az anyanyelvi nevelés szerves része a képeskönyvek nézegetésén keresztül a könyvek 

szeretetére, olvasás szeretetére nevelés. Az óvodai csoportokban lévő képeskönyvek ezt a célt 

szolgálják. Emellett tanácsot adunk a családoknak is könyvek, foglalkoztatók, kifestők 

vásárlásához is.  

Az anyanyelvi fejlesztés során figyelemmel kísérjük a beszédtechnika és a hangképzés 

szintjét. Nevelőmunkánk során a gyermek rossz kiejtését helyesen ismételjük meg, nem 

feltűnően. Légző gyakorlatokkal, játékos nyelvgyakorlatokkal segítjük a helyes artikulálást. 

Nagyfokú elmaradás, súlyos beszédhibák esetén logopédiai kezelést ajánlunk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

- Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása – beszélő 

környezet kialakításával 

- A beszédkedv, beszédöröm biztosítása 

- Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására 

- Képessé tenni a gyermeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni 

- A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése 

- A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a 

nyelvi kifejezés eszközeit variálni 

- Beszédmegértés fejlesztése 

- Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása 

- A gyermeki kérdések feltételeinek megteremtése, megválaszolása 

- A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- A gyermek szabadon fejezi ki önmagát, befogadó és érdeklődő, másokat is képes  

- Meghallgatni. 

- Beszédünket a helyzeteknek megfelelő gesztussal, arcjátékkal kísérik. 

- Élményeiket próbálják összefüggő mondatokban elmondani. 

- Magabiztosságuk abban tükröződik, hogy ismerik a használt szavak tartalmát. 

- Kialakult a beszédhelyzethez, anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, megfelelő 

hangsúlyozású, hangerejű beszéd. 

- Megfelelően használják a különböző mondatfajtákat, névelőket, névutókat, igeidőket, 

módokat. 

- Tisztán ejtenek minden hangot. 

- A mesékből átvett szavak, mesefordulatok kifejezései megjelennek a beszédükben. 

- Rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges anyanyelvi kompetenciákkal. 
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Az értelmi fejlesztés 

Az óvodába érkező gyermekek ismeretei, értelmi szintje, észlelésének, 

megfigyelőképességének fejlettsége igen nagy eltérést mutat. Mivel az óvodás kisgyermek 

fejlődésének elején tart, személyiségének alakulása, az értelmi képességek kibontakozása, az 

önálló, alkotó, az aktív gondolkodás alapjainak lerakása fontos helyet foglal el az óvodai 

nevelésben.  Az óvodáskorú gyermek mentális képességeinek fejlődését ismerve, e 

folyamatban a spontaneitás elvét követjük. 

A gyermek érzékszervein keresztül, tapasztalati úton ismeri meg az őt körülvevő világot. 

Programunkban játékon keresztül, hagyományőrző tevékenységekkel kínáljuk a 

kisgyermeknek a környezet megismerését, a változatos cselekvésen alapuló tapasztalatszerzés 

lehetőségeit. A gyermek cselekvését, tevékenységét érdeklődési vágya tartja fent. A gyermeki 

érdeklődés egyik irányító, mozgató ereje az érzelem. Így az érzelmi állapot mindig a 

cselekvés akarásának elindítója. A gyermek, ami iránt érdeklődik, törekszik megismerni, így 

indul a megismerés folyamata. 

A közös tevékenységek során ismeretei gyarapodnak, sikerélménye segíti a bevésést, ez az 

érzelmi többlet fokozza az értelmi fogékonyságot is. A gyermek tapasztalatai indítják el a 

tanulás folyamatát, melynek során fejlődnek értelmi képességei.  

 

Az értelmi fejlesztés célja: 

- A gyermek aktív cselekedtetésével az érzelmi hatások felerősítésével olyan ismereteket, 

készségeket sajátítson el, hogy az élet változó helyzetében életkorának megfelelő feladatokat 

meg tudja oldani. 

 

Az értelmi fejlesztés feladatai: 

- A valóság megismeréséhez szükséges részképességek és megismerő funkciók fejlesztése, 

ismeretek gyarapítása során, sikerélményhez juttatás. 

 

A fejlesztés tartalma 
Az értelmi nevelés egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása. 

Kiindulópontunk az óvodába érkező gyermekek értelmi szintje, ismeretanyaga. Elsősorban a 

megismerőtevékenységet erősítjük, az ehhez szükséges értelmi képességeket fejlesztjük /érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, képzelet, kreativitás /. Sokrétű tapasztalatszerzés 

biztosítása, manipulációs játékok, gyakorlójátékok, közös megfigyelések, séták alkalmával. 

Érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, a gyermek cselekvései késztetésének kielégítése, 

sikerélményekhez juttatása, ennek során értelmi képességek fejlesztése. 

A közös tevékenységek, beszélgetések során a gyermek ráérez az együttgondolkodás 

örömére, fejlődik kifejező és problémamegoldó képessége is. 

Életkoruknak, egyéni fejlettségüket, érdeklődésüket, kíváncsiságunknak megfelelő szinten 

minél több tapasztalathoz jussanak a gyermekek. A gyermek meglévő élményeire, 

tapasztalataira építünk. Fontos a spontán szerzett tapasztalatok bővítése, meglévő ismerete 

rendszerezése, különböző élethelyzetekben, tevékenységekben való gyakorlás biztosítása. 

A gyermek önállóságát tiszteletben tartva biztosítjuk a gyermek értelmi fejlődését, játékos – 

mozgásos tevékenységekkel. Az ismeretek gyarapodása vezet a helyes fogalmak 

kialakulásához, a problémamegoldó gondolkodáshoz. Ennek feltétele, hogy gondolkodási 

műveletek végzésére képes legyen a gyermek /analízis, szintézis, összehasonlítás, 

megkülönböztetés/. 

Sokoldalú tapasztalatszerzéssel, differenciált bánásmód érvényesítésével, a családdal 

együttműködve az óvodának jelentős szerepe van a gyermeki világkép formálásában. 
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Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- Az életkornak megfelelő értelmi képességek kialakulásának feltétele az érzékelő 

funkciók épsége /látás, hallás, beszédmegértés/ 

- Mozgás, egyensúlyérzékelés megfelelő módon működik 

- Tér és időészlelés kialakul 

- Tökéletesedik megfigyelőképességük 

- Önkéntelen figyelmet a szándékos figyelem váltja fel 

- Képesek tudatos emlékezet-bevésésre 

- Különbséget tesznek a valóság és a képzelet világa között 

- Képesek önálló problémamegoldásra, egyszerűbb gondolkodási műveletek végzésére 

/összehasonlítás, általánosítás/ 

- Ok – okozati összefüggéseket felismernek 

- A szemléletes, cselekvő, képszerű gondolkodástól eljutnak a fogalmi, szimbolikus 

gondolkodásig 

 

4. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

4.1 A JÁTÉK 

„A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása. Segítségével olvashatóvá válik 

a lélek.” 

/Ancsel Éva/ 

 

Az óvodai élet során legfőbb tevékenységi forma a játék. Ez a kisgyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyermeknek 

spontaneitást, szabadságot, őrömet és szórakozást jelent. 

A játék a kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete, amelynek az óvodai élet 

mindennapjaiban, visszatérően, zavartalanul ki kell elégülnie. A játék forrása a gyermek 

élménye. Tapasztalatait, élményeit sajátos formában, átalakítva játssza el. A kisgyermek a 

külvilágból és saját belső világából származó benyomásait játékában tagolja, rendezi. Így 

válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és 

erősítő, élményt adó tevékenységgé. 

A gyermek a játék útján ismerkedik a világgal, a tárgyakkal, tulajdonságaival, a valóság 

jelenségeivel, ezáltal értelmi képességeinek fejlődésére nagy hatással van. A játék szélesíti a 

gyermek látókörét, gyakorolja erőit, szociális tapasztalatra tesz szert, fejlődnek erkölcsi 

tulajdonságai, megismételi, és alkotó módon kombinálja a környező világ jelenségeit. 

Pontosabbá válik az érzékszervek működése, fejlődik észlelésük, megfigyelőképességük, 

emlékezetük, figyelmük, képzeletük, gondolkodásuk. a kisgyermek számára a játék 

örömforrás, és feszültség csökkentés kíséri. A külső késztetések, a környezet hatása a 

gyermek belső indítékává válnak, miközben belső állapotait, vágyait játssza el. A személyes 

élet, és a legszűkebb környezet életének visszatükröződésén túl, megjelenik a társadalmi élet 

visszatükrözése is. A játék célja maga a játék. Motivációja maga a cselekvés, a tevékenység, 

tehát önmagáért való. 

A gyermek játékát mindig érzelmek kísérik. A pozitív élmények fokozzák a játék fejlesztő 

hatását. Az átélt játékörömök /siker – kudarc/ során megtanulja a gyermek érzelmi kezelését. 

A feszültség levezetése, a sikerélmény többszöri újra – átélését a játék újra játszását teszi 

lehetővé. Az érzelmek közlési vágyat ébresztenek, fokozódik a gyermek beszédkedve. A 

csendes, visszahúzódó gyermek játékában hamarabb megnyilvánul. A játék során fejlődik a 

gyermek nyelvi, kommunikációs készsége, fejlődnek társas kapcsolatai, mélyülnek a 

viselkedési szabályok. A gyermek társas élete a kevés számú csoportokból a nagyobb számú 

csoportokig fejlődik. A játék önállóságot, aktivitást jelent a gyermek számára, miközben 
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fejlődik kreativitása. A játékban minden lehetséges, szerepek felcserélése, rugalmas 

átalakítása saját érzelmi benyomások alapján, ötletek megvalósítása. A mások ötletei iránti 

nyitottság az együttműködési készség fejlettségével mérhető. A játék során fejlődik a 

gyermek mozgása is. Új mozgásformák kialakulása, gyakorlása, az ismert mozgások által 

ügyesebbek lesznek, ez növeli önállóságukat, kitartásukat. Alakul térérzékelésük, fejlődik 

nagymozgásuk, szenzomotoros kézügyességük. 

Hagyományápoló munkánkban kiemelt helyet foglal el a népi játékok felelevenítése, amelyek 

népünk értékes kulturális hagyományai közé tartoznak. Régen a gyermekek nevelésével több 

generáció együttéléséből adódóan, a nagyszülők, dédnagyszülők saját gyermekkorukban 

játszott játékok továbbadásával tanítgatták, szórakoztatták unokáikat. A társadalmi – technikai 

változások során ezek a játékok feledésbe merültek. Az óvodai játéktevékenységek során 

biztosítjuk a játékok továbbélését, fennmaradását. Az óvónő jelenléte, nevelői ráhatások 

részeként hat a játékra, hogy milyen funkciót töltsön be, azt maga a játéktevékenység dönti el. 

/többnyire indirekt irányítás/Az óvodáskorban a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere. 

Ebben az életszakaszban a gyermek többet tanul, - anélkül, hogy tudatában lenne -, mint egész 

életében. 

Tehát a tanulási folyamat a játékban talál közvetítő közegre. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. 

A játék közbeni spontán beszélgetések, beszédhelyzetek kiválóan alkalmasak az anyanyelvi 

nevelés feladatainak megvalósítására is. 

 

A játék célja: 

- Szabad képzettársítások elősegítése, egyéni vágyak, ötletek kibontakoztatása a megismert 

valóság visszaadása a gyermek benyomásai alapján. 

 

A játék feladatai: 

- A játék váljék a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő, erősítő, élményt adó tevékenységgé 

- Élménynyújtás, tapasztalatszerzés biztosítása 

- A játék feltételeinek megteremtése – nyugodt, derűs légkör, megfelelő hely, idő és 

játékeszköz. 

- Az óvónő együttműködő, segítő játékirányítása 

- Életkorának megfelelő, és a gyermek fejlődését elősegítő játékfajták biztosítása 

A fejlesztés tartalma: 

Jót, és jól játszani csak akkor lehet, ha megfelelő körülményeket, élményszerzési 

lehetőségeket, játékfeltételeket biztosítunk a gyakorló játékokhoz, a szimbólikus 

szerepjátékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz.  

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. Az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény 

szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival 

segíti a játéktevékenységet. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a szabad játéktevékenység során is alkalmazhatók. 

Jó játék akkor alakul ki, ha a gyermekek megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. Arra 

törekszünk, hogy a tapasztalat és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki, és élményekké 

váljon. A gyermekek élményüket megjeleníthetik a játékban. Negatív tapasztalatokat is 

megjelenítenek, ilyenkor az óvónő körültekintő eljárása nagyon fontos. A nyugodt, 

barátságos, kiegyensúlyozott légkörben a gyermekek szabadon szervezhetik meg játékukat. 

Módjukban áll kiválasztani a játékukhoz a helyet, eszközt, mit és kivel kívánna játszani. A 

gyermek szabad mozgását, a játék térbeni kibontakozását állandó és ideiglenesen kialakított 
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játszóhelyekkel biztosítjuk. Ügyelnünk kell arra, hogy a különböző játszócsoportok ne 

zavarják egymást /asztali játékok, babaszobai játékok, építőjáték/. Az udvaron és 

csoportszobákban is szabad rendelkezés /székek, asztalok/, a gyermeki fantázia, a kreatív 

tárgyhasználat kibontakozását segítjük. 

Az óvodai életrend sajátosságaiból adódóan napirendünk lehetővé teszi a gyermek hosszan 

tartó játékigényének kielégülését, megfelelő játékidő biztosítását. 

Lehetőséget adunk arra, hogy örömet, élményt adó tevékenységük tízórai után folytathatják. 

A játékot időlegesen megszakítják, de folyamatában nem tördelik szét. A jó játékhoz a 

gyermeki fantáziát kibontakoztató játékeszközre van szükség. A jó eszköz motiválja a 

gyermek elképzeléseinek megvalósítását, segíti az elmélyült játék kibontakozása. A 

játékszerek meg-válogatásában tükröződik az óvónő ízlése, igényessége. Az eszközök 

legyenek esztétikusak, igazodjanak a gyermek életkorához, segítsék fejlődését. Fontos, hogy 

cselekvésre, fantáziálásra, gondolkodásra serkentsen. Az óvónő és a gyermekek maguk is 

készítsenek játékuk során felhasználható játékeszközt. 

A hagyományos játékok mellett a természetes anyagból készült játékok, eszközök nagyszerű 

kiegészítők a falusi környezet adta élményanyag kivetítéséhez.  

A dramatikus játékokhoz biztosított eszközök ösztönzik a gyermekeket fantáziájuk 

szárnyalásában /tarisznya, lepel, palást, korona, fátyol, stb./ Az esztétikus textíliák elindítói 

egy – egy szerepjátéknak is.  

A gyermek számára fontos az eszközök biztonságos, hozzáférhető elhelyezése és ne legyenek 

balesetveszélyesek. 

A gyermek személyiségének kibontakozását, fejlődését, képességük fejlesztését különböző 

játékfajták segítik. Ezek a valóságban nem különülnek el élesen egymástól. Megjelenésük 

sem csak az életkor függvénye, hanem főleg a gyermek egyéni fejlettségének szintje. 

 

Gyakorló vagy funkciójáték 

Főleg az óvodáskort megelőző fejlődési szakaszt jellemzi, de tapasztalható kisóvodáskorban 

is. Fel kell figyelni rá, ha a gyermek hosszantartóan ezen a szinten marad. A gyakorlójáték a 

játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk sora. A véletlen 

mozgásból, cselekvésből fakadnak. 

Az újszerű cselekvések ismétlése során szerzett örömök miatt a gyermek nehezen hagyja 

abba. A gyermek mozgásigényének és manipulációs vágyának kielégítésére szolgál. A 

gyermek elsősorban e játék folyamán az eszközök tulajdonságaival, a tárgyak egymáshoz való 

viszonyulásával ismerkedik. A gyakorlójáték keretei között bontakozik ki a szerepjáték és a 

konstruáló játék. 

 

Építő, konstruáló játék 
A játékeszközök, anyagok változatosságát igénylik. Arra törekszünk, hogy minden gyermek 

megtalálja a neki megfelelő konstrukciós elemeket, és képes legyen elmélyülten játszani. A 

játék során a különböző elemekből, alkatrészekből, konstrukciós játékokból építményeket 

különféle tárgyakat hoznak létre az egyszerűbbtől a bonyolultabb alkotásig. A gyermeket az 

alkotás öröme, az „én csináltam” élménye hatja át. A spontán alkotások mellett fontos helyet 

kap a céllal végzett építés. Az építőjáték során készült modelleket a gyermek egyéb játékaiban 

is felhasználja / építőjáték – szerepjáték kapcsolata/. A konstruálnak egyik legjellemzőbb 

válfaja a gyermeki barkácsolás. Ennek során különböző gyűjtött anyagokból új alkotást 

hoznak létre, elsősorban a játékukban felhasználható tárgyakat, vagy csupán a játékos alkotás 

öröméért. 
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Szimbolikus szerepjáték /utánzásos játék/ 
A szerepjáték a nevelés szempontjából a leggazdagabb lehetőséget nyújtja a gyermek 

fejlesztéséhez. Feltételezi a gyermek önállóságát, kezdeményezéseit. Szimbolikus 

szerepjátékokban a gyermek tapasztalatainak, eddigi ismereteiket, elképzeléseiket, hozzájuk 

fűződő érzelmeiket „mintha” helyzetben jelenítik meg. A felvállalt szerepen keresztül 

ábrázolják a valóságból számukra lényeges mozzanatokat. A szerepek, és az ennek megfelelő 

magatartásmód megkívánja a társra való odafigyelést, saját elgondolások módosítását, 

alá - fölérendelést szerep elfogadásával. E játék segíti leginkább a gyermekek közötti társas 

kapcsolatok fejlődését.  

 

Dramatikus játék: 

 

A szerepjátékot gazdagítja, elsősorban a gyermek irodalmi élményeire épül. Kötetlen módon, 

saját szándékaink szerint folytatják a történetet, elevenítik meg élményeinket. A mesék 

hőseinek, vagy a szerepben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják, azonosulva 

vele. A dramatikus játék a gyermek spontán, és az óvónő tudatos kezdeményezésével is 

történhet. A gyermek önként vesz részt benne, így észrevétlenül segítheti viselkedésének 

alakulását. A gyermek önkifejezését segíti a bábozás is. A báb mögé bújva a félénkebb, 

gátlástalanabb gyermek is megnyilvánul. Az óvónő bábjátéka esztétikai élményét jelent a 

kisgyermek számára. Ez utánzásra készteti, amely megfelelő alapja az önálló bábozás és a 

bábkészítő tevékenység kibontakozásának. 

 

Nevelőmunkánk során alkalmazzuk a drámapedagógia eszközeit is. Gyakran játszunk 

drámajátékot. 

A drámajáték lehetőséget nyújt a nyelvi kifejezési formák gyakorlására, /gesztus, mimika, 

kapcsolatfelvétel. A drámajáték sajátos eszközeivel lehetővé teszi, hogy a gyermekek 

megismerjék önmagukat, társaikat, a világot. A csoportos játék, a közös tevékenységek, 

sikerélmények szorosabbá fűzik a gyermek kapcsolatait. A drámajáték szocializációs 

tevékenységnek tekinthető. Fejlesztő módon hat szociális képességekre, alkalmazásokra, 

konfliktusok megoldására, önismeretre, empátiás tevékenységre, mindezek által a 

csoportképződésre. Drámajáték során a gyermek sajátos szükségletei kielégítődnek: 

játékigény, jókedv, az önkifejezés igénye, és a társas kapcsolatok /páros, mikrocsoportos/ 

Megvalósul a frusztráció, a bűntudat, az agresszió csökkentése is.  

Munkaközösségünk ismerkedik a drámajáték sajátos nevelő hatásaival: A gyermekek is 

szívesen játszanak az ilyen típusú játékokat, pl: ráhangoló, gátlás-oldó játék, ismerkedő – 

kapcsolatteremtő játék, önfegyelem erősítő játék, memóriajáték, énképerősítő játék, bizalom 

játék, metakommunikációs játék. 

 

Szabályjáték: 

Az óvodáskorúak legfejlettebb játékát alkotják, a játék előre meghatározott szabályok szerint 

folyik. Szabályok meghatározzák a játék megkezdésének módját, menetét, befejezését. Ezáltal 

fejlődik a csoport magatartása, önfegyelme, egymáshoz való viszonyuk. Megtanulják a 

magatartás alapvető formáit: szerénység, mértéktartás, alkalmazkodás. A szabályjáték egyes 

fajtái a gyerekek mozgását, mások értelmi képességeit fejlesztik. A mozgásos játékok 

felölelik a gyermek természetes mozgásának minden formáját és ezek kombinációját. A 

gyermek általános fizikai fejlődéséhez szükséges mozgásingerek biztosítását szolgálják. E 

játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, kölcsönös együttműködéssel, változó 

helyzetből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek részt. Téri tájékozódásukat nagyban 

segíti, fejlődik versenyszellemük. 
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A szellemi játékok az alkotó játékok fejlődése kapcsán alakulnak ki. Tartalmában nem 

művelet, a szerep, a játékszituáció rögzített, hanem a feladat és a szabály. Általa a gyermek 

értelmi képességei fejleszthetők. Feltétele a játékfeladat fokozott tudatosítása, továbbá a 

játékszabályok érvényesítése. A szabály betartása morális magatartási követelményeket visz a 

gyermekek tevékenységébe. A feladatok megoldása közben jelentkezik az önértékelés, mások 

értékelése. Már a kisebbek is képesek egyszerűbb szabályok betartása, ha egyben 

szereptartalmat is kap. A nagyobbak játékban a kész szabályokkal rendelkező játékok jelentős 

helyet töltenek be. A gyermek iskolaérettségének egyik mutatója, hogy a játékban a 

szabályokhoz, mint pusztán feltételhez képes viszonyulni. 

Ezek a játékok az óvónő részvételét különösen megkívánják. 

 

Népi játékok: 

Népünk kulturális hagyományai közé tartoznak. Szoros összefüggésekben vannak a népi 

alkotótevékenység egyes ágaival. A népi játékok a régmúltat idéző játékok csoportját alkotják. 

Hagyományőrző programunkban rangos helyet foglalnak el a gyermek játéktevékenység 

rendszerében. 

Fő típusai: énekes – táncos, játékok, mondókás játékok, mozgásos küzdő játékok, vetélkedő 

játékok. 

A népszokásőrző dramatikus játékok a jeles – és ünnepnapok szokásainak, tárgyainak, 

kellékeinek való ismerete a gyermek érzelemvilágának kiszélesítését segítik. /lakodalmas, 

kántálás, szüret/ 

 

Az óvónő viszonyulása a játékhoz 

„Csak az az óvónő értheti meg a gyermekek játékát igazán, aki maga is szeret 

játszani.” 

/B. Méhes Vera/ 

 

Az óvónő feladata, hogy biztosítása a játékhoz szükséges feltételeket, ezáltal a kisgyermek 

hosszan tartó játékigényének kielégülését. 

A gyermek játéka sokrétű információt nyújt, ezáltal a gyermek megismerésére törekszik az 

óvónő. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 

Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése 

- A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára 

- A játékhoz szükséges eszközök, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő anyagok 

folyamatos biztosítása 

- Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához 

- Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében 

- A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása 

- Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekkel 

- A gyermek játéka sokrétű információt nyújt, ezáltal a gyermek megismerésére való 

törekvés.  

 

A játék követése: 

Intenzív együttélést kíván az óvónőtől, ezáltal képes „olvasni” a gyermek játékaiból. 

A játékirányítás alapvető sajátossága, hogy indirekt, elsősorban a feltételeket teremtjük 

meg.  
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A játéktartalmak fejlesztése az adott gyermekcsoport fejlettségének megfelelően az 

óvodapedagógus tudatos munkájának eredménye. Az óvónők empátiás készsége, 

kommunikációs készsége, kreativitása, szervezőképessége, jó kézügyessége hozzájárul a 

gyermek szabad játékának kibontakozásához, melynek egyik feltétele, hogy az óvónő maga is 

szeressen játszani. Az óvónő szakmai felkészültsége, emlékezőképessége segíti a játék-

irányítás módszereinek megválasztásában. Az adott szituációtól függ, hogy az óvónő szerepet 

vállalva bekapcsolódik-e a játékba, van-e szükség segítségre, közbelépésre, beavatkozásra. 

Korunk társadalmi – technikai változásai eredményeként egyre nagyobb teret hódít az 

elektronikus, computeres játék. A kisgyermek valódi játszótársa a családban és az óvodában is 

a felnőtt, és a gyerektársak legyenek.  

Tudatosan ráirányítjuk a szülők figyelmét a felnőtt – gyermek közös tevékenységének, 

meghitt játékának személyiségfejlesztő hatására. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- A gyermekek szeretnek és tudnak önfeledten játszani 

- A környezetünkben tapasztalt jelenségek képesek feldolgozni, újraalkotni 

- Önállóan kezdeményeznek szerep- és szabályjátékot. 

- Elosztják a szerepeket, betartják a szabályokat. 

- Próbálnak alkalmazkodni a játszótársakhoz, elfogadják egymás véleményét, 

konfliktusokat próbálják megoldani. 

- Szeretnek barkácsolni, alkotni. Egyéni ötletek alapján képesek bonyolultabb 

alkotások létrehozására, amelyek a valóságos modellhez egyre jobban 

hasonlítatnak. 

- Kezdeményezők a bábjátékban, dramatikus játékban. A játékukhoz ők maguk is 

készítenek kiegészítő elemeket. 

- Kialakul az egészséges versenyszellem, figyelmeztetik egymást a szabályok 

betartására. 

 

4.2. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS 

NÉPHAGYOMÁNYÁPOLÁS  

 

"A természet hatalmas, az ember parányi. 

Ezért aztán az ember léte attól függ, 

  milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel." 
/Dr. Szent-Györgyi Albert/ 

 

A környezet nem más, mint ami körülveszi az embert, aminek ő is alkotóeleme, amiben az 

élettere van, ahonnan az életfeltételeit biztosítja. Régebben az emberiség szinte együtt lélegzett 

a környezetével, a legfontosabb törvényszerűségeket a gyakorlati tapasztalatok alkották, ehhez 

igazították tevékenységeiket, ezek szokások formájában őrződtek meg az utókor számára. 

A következő generáció jövője attól függ, hogy milyen szemlélettel, viselkedéskultúrával 

rendelkeznek, hogyan viszonyulnak a természeti és társadalmi környezetükhöz. Ennek 

megalapozása már kisgyermekkorban kezdődhet. A környezet megismerése iránti vágy már a 

születés pillanatától működik a gyermekben. A gyermek, ahogyan éli az életét játszik, beszél, 

mozog -, rácsodálkozik s személyét átfogó környezetre, alakul érzelmi viszonya, értékrendje, 

megismerési, cselekvési, döntési, együttműködési képessége. 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.  

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez e közvetlen és tágabb 

természeti és társadalmi környezetéről. Ezek a tapasztalatok szükségesek az életkorának 

megfelelő biztonságos eligazodáshoz, a környezettel való aktív kapcsolat kialakításához. 
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A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi 

alkotásokhoz 

Radnóti szavaival élve: "Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, 

virágát is tudom,". 

A gyerekekkel is ezt szeretnénk éreztetni, ez csak úgy lehetséges, ha a természetet emocionális 

kötődéssel közel visszük hozzájuk. Megláttatjuk a nyíló virág szépségét, az őszi erdő varázsát, 

a szikrázó hóesést, a madarak csodálatos énekét. 

A környezet megismerése és védelme nem határolható le előre meghatározott 

tevékenységekre, időkeretekre. Állandóan, és mindenkori folytonossággal jelentkező 

tevékenységi forma óvodánkban. Legfontosabb elvünk: mindent a természetes környezetben 

megfigyeltetni, a változásokat, összefüggéseket megértetni. Ezáltal megfelelő ismeretekhez 

juttatjuk a gyermeket. Miközben felfedezik a gyermekek környezetüket, megismerik a 

szülőföld, az ott élő emberek munkáját, a hazai táj szépségét, a helyi néphagyományok, 

szokások, a távoli kultúra értékeit, a jeles napok szokásait, tartalmát. 

Az óvónő segítségével megtanulják szépnek látni, kialakul a gyermekben a környező világ 

szeretete, védelme. A külső világ tevékeny megismerése szoros kapcsolatban áll a többi 

tevékenységi formával /zenei nevelés, vizuális nevelés/. A környezettel való ismerkedés 

közben fejlődik a gyermek társas magatartása, nyelvi kifejezőkészsége, valamint matematikai 

ismereteit is gyarapítja. Fejlődik sík-, tér-, és mennyiségszemlélete, alakul ítélőképessége, 

felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. 

 

Környezeti nevelési elvek: 

Biztosítjuk a kisgyermek számára a: 

- Természetes kíváncsiságának kielégítését  

- Megismerési vágyának kiélését 

- Élményszerzést, feldolgozását 

- Sokoldalú tapasztalatszerzést, felfedezést 

- Több érzékszervre ható ingereket  

- Spontán szerzett tapasztalatok feldolgozását 

- Tudatos tapasztalatszerzést 

- Saját környezetüket alakíthatják 

A külső világ tevékeny megismerése és néphagyomány ápolás célja: 

- A gyermekben, a szűkebb, tágabb környezettel való ismerkedés során, spontán és 

szervezett tapasztalatszerzéssel, a hagyományőrző tevékenységek segítségével, 

pozitív érzelmi viszony kialakítása 

- Ismeretek gyarapítása, készségek, jártasságok fejlesztése, amelyek elősegítik a 

megfelelő életviteli stratégiák kialakítását, környezettudatos szemlélet 

megalapozását. 

 

A külső világ tevékeny megismerése és néphagyomány ápolás feladatai: 

- A természeti és társadalmi környezet megfigyelése, tapasztalatszerzés 

- néphagyomány ápolás, családi tárgyi kultúra értékeinek megismerése 

- a környezet téri, formai és mennyiségi viszonyainak megismerése, matematikai 

tapasztalatok szerzése 

- természetvédelem 

- környezetalakítás 
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A fejlesztés tartalma: 

Természeti és társadalmi változások megfigyelése. Természetes környezetben, az 

évszakok változásából fakadó időjárást, a természet változásait megfigyeljük, folyamatosan 

nyomon követjük /hőhatások, fényviszonyok következményei, ehhez a természet 

alkalmazkodása, jellemző jegyei/. Megfigyeljük a természeti változásokhoz az ember 

életmódbeli alkalmazkodását /építési szokások, fűtés, öltözködés, étkezés/. 

Különböző élőhelyeken élő állatok, növények tulajdonságainak, életmódjának megfigyelése, 

gondozása. Ismerkedés a falunk határában lévő, Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi 

területének növény- és állatvilágával. Változatos tapasztalatszerzéssel az anyagok /szilárd, 

folyékony, légnemű/ tulajdonságaival, és hőhatásra bekövetkező változásaival ismerkedünk.  

Megismerjük az időjárás változásaihoz kapcsolódó jeles napok szokásait, népi életmód 

környezetalakító munkálatait.  

Szűkebb-tágabb környezetük megismerésére, sokoldalú tapasztalatszerzésre séták, 

kirándulások alkalmával teremtünk lehetőséget /csoportos séták, óvodai kirándulás/. A 

gyermek figyelmét ráirányítjuk a szűkebb /lakóhely/ és a tágabb /ország - világ/ környezet 

jelenségeire, az ott élő emberek életmódjára. Gyarapítjuk ismereteiket a családról, testünkről, 

ápolásáról. Az óvodai környezet és a gyermekek lakókörnyezetének közvetlen megismerése, 

mely biztonságot jelent számukra, segíti a környezetben való eligazodást. Viselkedési minták 

gyakorlása / kérés, köszönés /. Viselkedésüket jellemezze szeretet, tisztelet, magatartásukban 

nyilvánuljon meg az önfegyelem. Felnőttek által, a környezetükben végzett munkák 

/foglalkozások/jellemzőinek megismerése. Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait, a 

közlekedéssel kapcsolatos ismereteik bővítése, ismerjék a környezetükben megtalálható 

lehetőségeket. Fejlődjön időérzékük, legyen fogalmuk kisebb-nagyobb időegységekről. 

Figyeljék meg a napszakokat, és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Közvetlen 

tapasztalatszerzéssel bővül ismeretük a színekről, azok sötétebb-világosabb árnyalatairól. Falu 

- város azonosságainak és különbözőségeinek felismerése, az ott élő emberek életformájának 

megfigyelése, melyre közös autóbuszos kirándulás során is lehetőséget teremtünk. 

Az óvónő biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközt a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 

Néphagyomány ápolás 

A néphagyományőrző tevékenységek segítik a gyermeket a helyi néphagyományok, 

szokások megismerésében, a családi és a tárgyi kultúra értékeinek megismerését, melyek a 

múltból való átörökítésével erősítik a szülőföldhöz, szülőfaluhoz való érzelmi kötődést.  

Hagyományápoló munkánk tartalmi és időrendi rendszerét az évszakokhoz kapcsolódd helyi 

tevékenységek, jeles napok, azokhoz fűződő megfigyelések, ünnepek, jeles névnapokhoz 

fűződő időjárásjóslások, bölcsességek, gyakorlati tapasztalatok adják. Tudatosan keressük 

ezek integrációs lehetőségeit óvodai nevelőoktató munkánk folyamatában. 

Az óvoda folyosóján, hagyományőrző sarok kialakításával tettük szemlétetessé a régi 

edényeket, hímzéseket, falvédőket, függönyt, csipke és vászonkendő gyűjteményünket, egyéb 

régi használati tárgyakat. /vasaló, komatál, korsó, mosószappan, nagykendő, stb./ 
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Ősz: 

- szeptember 8. Kisasszony nap -fecskék gyülekezése       

- Búcsú, sárkányozás, vásár, szüreti bál /A környező községekben élő szokások, a 

gyerekeknek vannak élményeik, ezek megjelennek tevékenységükben/. 

- Szüret, betakarítások 

- szeptember 29. Mihály-nap  

- november- Márton-napi projekt hét 

 

Tél: 

- Szövés fonás a téli estéken 

- november 25. Katalin nap 

- november 30. András nap állatok téli szállásra hajtása Advent kezdete 

- december 6. Miklós nap - Mikulásvárás 

- december l3. Luca nap- A tyúkok piszkafázása, búzavetés 

- Szenteste, Kántálás 

- december 25, 26. Karácsony 

- december 31.- január 1. Szilveszter, Óév búcsúztatása, Újév, időjóslás 

- február 2. Gyertyaszentelő 

 

Tavasz: 

- március 18, 19, 21. Sándor, József, Benedek tavaszi munkák elkezdése 

- virágvasárnap- húsvét előtti vasárnap, virágmagvak vetésének ideje 

- Húsvét - tojásfestés locsolkodás hagyományai komatálazás 

- április 24. Szent-György nap- állatok legelőre hajtása 

- Május 1.  Majális –májusfa díszítés 

- Május első vasárnapja: Anyák napja 

- Madarak fák napja 

- május 12, 13, 14. Pongrác, Szervác, Bonifác /fagyosszentek/ 

- május 25. Orbán /utolsó fagyosszent/ időjárás változás 

 

Nyár: 

- június 10. Margit nap - Margit napi csirke  

- június 29. Péter-Pál - aratás kezdete 

- augusztus 20. - Új kenyér ünnepe 

- Lakodalmas játékok 

- Vályogvetés 

Jeles napokhoz fűződő mondások, népi megfigyelések, rigmusok. 

 

A környezet téri, formai és mennyiségi viszonyainak megismerése 
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

A matematikai tartalmú tevékenységek során a gyermekek az őket körülvevő valóságos 

világ összefüggéseit ismerik meg, amely rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra, a 

felfedezésre, az ötletes megoldások keresésére nevel. Az óvodába lépés pillanatától fontos a 

gyermek érdeklődésén alapuló, egyéni fejlettségnek megfelelő életszerű helyzetekben - a tér, 

mennyiség és a forma azonosságainak, különbözőségeinek, egymás közötti összefüggéseinek 

megfigyeltetése, megértetése. Környezetünkben a matematikai tartalom állandóan jelen van, 
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mindent áthat, így az óvodai élet minden területén megjelenik /játék, mese-vers, ének-zene, 

mozgás, munka, stb./. Ezek a tevékenységek segítői, közvetítői a matematikai tartalmú 

ismeretek átadásának.  

A tapasztalatszerzés természetes környezetben, cselekedtetéssel a legeredményesebb. 

Lehetőséget adunk a többoldalú megtapasztalásra, érzékelésre, amely segíti a tartós 

ismeretszerzést. 

A matematikai nevelés sokszínű tevékenységei egyéni, vagy közös feladatok megoldásával 

történik. Az élethelyzetek, bizonyos témakörök mindig természetes komplexségükben kínálják 

az óvodapedagógus számára e tennivalókat, melyre a napi időkereten belül bármikor sor 

kerülhet.  

Tartalma: 

- Megfigyelések, összehasonlítás, szétválogatás tulajdonság szerint 

- Sorba rendezés mennyiségi tulajdonságok szerint, felismert szabályok szerint.  

- Tapasztalatok szerzése térbeli kiterjedésekről, összeméréssel, egymásra illesztéssel 

/alacsonyabb-magasabb, kisebb-nagyobb, rövidebb-hosszabb, szélesebb-

keskenyebb, könnyebb-nehezebb/. 

- Számosság, számfogalom kialakítása, sorszámlálás. 

- Mennyiségek fogalma, páros-páratlan 

Környezetalakítás: A környezettel való aktív ismerkedés áthatja az óvodai élet egészét, a 

nevelés komplex folyamatát. Az óvodapedagógus segítse elő a gyermek önálló 

véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a környezet alakításban. Sokféle 

alkalom kínálkozik a környezetalakításra, ennek a gyermekek is tevékeny részesei 

/csoportszoba átrendezése, ünnepek előtti dekorálás, csoportszoba rendjének visszaállítása/. 

Az óvodai környezet tudatos alakítása során tapasztalhatják a gyermekek munkájuk 

eredményét. Az óvodaudvar esztétikus színfoltja a virágos kert, melyben helyet kapnak a 

népdalokban ismert növények is /ibolya tulipán, gyöngyvirág, bazsarózsa/. A természetes 

anyagok jelenléte, a természeti környezetből évszakonként összegyűjtött anyagok, a 

hagyományápoló munkánkban fellelhető tárgyi értékek összegyűjtése, ízléses elhelyezése 

segítik az esztétikus óvodai környezet kialakítását. 

A jelen óvodásainak szemlélete fogja alapvetően meghatározni a jövő környezetét. Ezért 

ebben az alapozó korszakban nagy jelentőségű a környezettudatos magatartás alakítása, az 

óvoda mellett a szülők, felnőttek környezetalakító munkája, környezetvédő magatartása.  

Az óvodapedagógus feladatai a foglalkozások megszervezésében: 

Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalatszerzését a 

természetben 

Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a 

gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükből  

Biztosítani elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat-és 

ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására 

Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha-, virágos-, fűszer-és 

gyógynövény, gyümölcsös hangulat költözzön a csoportszobába. 

Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet kialakításában. 

- Olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a gyermekek érdeklődését, 

kíváncsiságát és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra matematikai 

tapasztalatok és ismeretek megszerzését. 
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- A komplex matematikai foglalkozásoknak vagy kötetlen kezdeményezéseknek minden 

esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. A 

matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten szükséges 

megvalósítani 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- A gyermekek ismerik nevüket, szüleik nevét, foglalkozását, lakásuk címét. 

- Megnevezik a testrészeiket, érzékszerveiket, ismerik azok funkcióját.  

- Kialakul dominanciájuk, megkülönböztetik a jobb - bal oldalt. 

- Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik azok jellemző tulajdonságait. 

- Ismerik a növény szó tartalmát, tudják, hogy a növény fejlődése és az időjárás között 

összefüggés van, ismernek néhány növénnyel kapcsolatos munkát. 

- Ismerik a környezetükben élő állatokat, tudják csoportosítani tulajdonságaik szerint. 

- Ismernek néhány vadállatot, erdei és mezőn élőt, madarakat, ismerik óvásukat, 

védelmüket. 

- Felismerik és megnevezik környezetük színeit, sötét és világos színárnyalatait. 

- Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. 

- Ismerik a közlekedési eszközöket, azokat tudják csoportosítani. 

- Megnevezik a napszakokat, a hét napjait. 

- Ismernek néhány jeles napot, hozzájuk fűződő hagyományt.  

- Ismerik e környezetükben fellelhető intézmények nevét, rendeltetését. 

- Próbálkoznak önálló problémamegoldással. 

- Képesek ismereteiknek megfelelő állítások igazságát megítélni. 

- Helyesen használják a halmazokkal, mennyiségekkel kapcsolatos kifejezéseket. 

- Válogatást, összehasonlítást, sorba rendezést végeznek. 

- Számfogalmuk kialakult, meg tudnak tárgyakat számlálni 10-ig.  

- Létre tudnak hozni többet, kevesebbet, ugyanannyit. 

- Elemi műveletekre képesek 10-es szám körben. 

- Másolással képesek sík-, és térbeli alakzatokat, tükrös alakzatokat létrehozni 

- Térben és síkban is értik az irányokat, névutókat. 

 

4.3. VERSELÉS – MESÉLÉS  

 A mese-vers, az irodalmi nevelés, az esztétikai nevelés része, az óvodai nevelés 

fontos területe. Szorosan fonódik össze az anyanyelvi neveléssel, a mozgásos játékokkal, az 

énekkel, a zenével. A mindennapos mesélés elmaradhatatlan az óvodás korú gyermekek 

körében. A gyermekek nagy része a mesét, a verset a családban, a televízión keresztül 

ismeri, ezért fontos a gyermek számára a naponta mesélő óvónővel kialakított személyes 

kapcsolat. A vers, a mondóka ritmusa mozgásra ösztönzi a gyermeket. Az állandó helyen 

történő, mindennapos verselés, mesélés élmény a kisgyermek számára, és ez érzelmeket vált 

ki a gyermekben. Pozitív és negatív érzelmeket él át /boldogság, csodálkozás, öröm, bánat, 

igazságtalanság/.  

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

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

Az ismétlések, a bábozás, dramatizálás lehetővé teszik, hogy a gyermek újra és újra átélje az 

irodalmi alkotások által nyújtott esztétikai élményt. 

Az irodalom közege a nyelv. Ezért fontos, hogy nyelvileg tiszta és értékes mesét, 

verset halljanak a gyerekek. Az esztétikai élmény mélységét a művészi értékű irodalm i 

alkotások közvetítésével biztosítjuk. A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb 

eszköze a mese és a vers. A gyermekek ezeken keresztül elsajátítják a nyelvtanilag helyes 

beszédet, mivel a szójelentés megértése, szóbeli kifejezésre is ösztönzi a gyermeket, 
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csiszolódik, gyarapodik szókészletük. A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi 

kapcsolatokra, az emberi együttélés törvényeire tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ 

megismerését. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának, világ-

képének. A mese oldja a szorongást, a belső mozgásfeszültséget képes levezetni, a 

gyermeket vidámabb, jobb hangulatba emeli. 

 

A verselés mesélés célja: 

- A gyermekek érzelmi - értelmi - erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személység 

jegyek megalapozása. 

 

A verselés mesélés feladatai: 

- Szívesen hallgassák a mesét, verset, a gyermekek váljanak az irodalmi élmény aktív 

befogadójává. 

- A felhasznált irodalmi anyag igényes összeállításával a gyermekek nyelvi 

képességének erkölcsi érzékének fejlesztése 

- Esztétikai élmény nyújtása 

 

A fejlesztés tartalma: 

Az adott szituáció és az életkori sajátosságok figyelembe vételével naponta 

kezdeményezünk verset, mesét. Ezen kívül alkalomszerűen, a gyerekek kérésére is 

mesélünk, mondunk verset. A mese eljátszását elősegítjük a dramatizáláshoz, bábozáshoz 

szükséges eszközökkel. Arra törekszünk, hogy beszédünk feleljen meg a helyes magyar 

beszéd szabályainak. A köznyelvi kiejtés mellett használjuk a környezetünkben meglévő 

tájnyelvi ejtés-mód ízes kifejezéseit, ezzel is erősítve az óvónő és a gyermek közvetlenebb 

kapcsolatát. 

Az irodalmi anyag igényes összeállításánál pedagógiai, pszichológiai és módszertani 

tudatosság érvényesül. A környezetbarát és néphagyományőrző nevelésben nagy szerep jut 

az időjáráshoz, természeti jelenségekhez, állatokhoz, növényekhez, a mindennapi élet 

hagyományaihoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mondókáknak, verseknek, 

meséknek, találós kérdéseknek, közmondásoknak. 

 

A népköltészeten túl klasszikus és kortárs irodalmi művek, gyerekek számára írt versek, 

történetek, elbeszélések is helyet kapnak az irodalmi anyagban, melyek többnyire a 

gyermekek által kedvelt, ritmikus, szójátékos, - gyermekekről és állatokról szóló - költői 

képeket tartalmazó alkotások, valamint a multikulturális tartalmakat közvetítő irodalmi 

alkotások. 

Az irodalmi anyagban helyet kapnak a cigány költők, írók versei, elbeszélései, valamint 

cigány népmesék is. 

 

A mesemondás alkalmait, feltételek megteremtésével, megfelelő hangulati előkészítéssel, a 

mesehallgatásra utaló, ismétlődő szokásokkal teremtjük meg. Jó, ha a mesemondásnak 

állandó helye van, ahol a gyerekek által használt mesekönyvek, bábok helyezhetők el. 

A meséléshez családias, szeretetteljes, nyugodt légkör szükséges, melyet megfelelő 

pedagógiai tapintattal, a személyi kapcsolatokat erősítő. érzelmi eszközökkel igyekszünk 

megteremteni. Meg kell találnunk a napi tevékenységek folyamán a mesélésre 

legalkalmasabb időpontot. 

Fontos a rendszeres, pihenés előtti mesemondás, mert ilyenkor a nyugalom szin te helyet 

készít a mesének. Egy szelídebb folyású, nagyobbaknál esetleg folytatásokban elmondott 

mese a legjobb altató lehet. A 3-4 évesek versanyaga népi mondókákból /altatók, 

hintáztatók, ujjkiszámolók, állathívogatók/ és legismertebb költőink ritmikus, zenei hatású, 
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játékos gyermekverseiből áll. A mondókák hangutánzó mondókamesék arra is alkalmasak, 

hogy a gyermek figyelmét ráirányítsuk az évszak változásaira, így a környezetükről 

szerzett ismereteik gyarapodnak. Olyan állatmeséket választunk, amelyeknek cselekménye 

egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. A képeskönyvvel való első óvodai 

találkozás kötetlen, kellemes együttléttel kapcsolódik össze, a gyerekek bármikor kedvük 

szerint nézegethetik a meséskönyveket. 

A 4-5 éves gyermekek versanyaga a környezetről, az időjárásról, az évszakok 

megfigyeléseiről, természeti jelenségek, tárgyak megszemélyesítésével létrehozott népi 

mondókákból, versekből áll. A mesék lehetnek állatmesék, népmesék, dramatikus 

népszokások. 

Az 5-6-7 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Állatmesék, tréfás mesék, tündérmesék és 

műmesék egyaránt beépülhetnek a gyermek mesetárába. Szívesen hallgatják a 

meseregényeket, melyeket napokon keresztül folytatásokban lehet mesélni.  

 

A korábban megkedvelt mondókák, versek gyakori, alkalomszerű ismételgetése mellett a 

versanyagot bővítjük, ünnepi alkalmakhoz illő versekkel, kiolvasókkal, gyakrabban 

hangoztatott közmondásokkal, szólásokkal, találós kérdésekkel.  

A versek témaköre kiszélesedik, de mindenkor a gyermekek élményvilágára épül.  

Az igényességgel kiválasztott versek, mesék segítik a gyermek számára a környezet 

megismerését, megszerettetését, védelmét, a néphagyomány ápolását. 
 

Az óvodapedagógus feladatai:  

- A nyelv szépségének megismertetése,  

- Változatos irodalmi élmények nyújtása, az évszakok és ünnepek figyelembe vételével, 

- A gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének, érdeklődésének megfelelő 

beszédhelyzetek teremtése, 

- Adjunk lehetőséget arra, hogy eljátszzák, elmondhassák, elbábozzák kedvelt meséiket 

és az általuk kitalált történeteket, 

- A gyermekek szókincsének fejlesztése, bővítése, 

- Beszédkedv felkeltése, és megőrzése. 

- A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire való építés, 

- A gyerekek által használt tárgyi eszközök hozzáférhető és biztonságos elhelyezése.  

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén:  

- A gyerekek szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat. 

- Szeretik és igénylik a mesemondást, segítenek a mesehallgatás feltételeinek 

kialakításában. 

- A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni. 

- Van kedvenc mesehősük, a vele megtörtént dolgokat beleviszik játékukba. 

- A mesében elhangzott szófordulatokat beszédükben alkalmazzák. 

- Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak. 

- Képesek ők maguk is mesét kitalálni. 

- Képesek különbséget tenni a mesei és valóságos elemek között.  

- Önállóan nézegetik a meséskönyvek képeit, hozzájuk kapcsolódó magyarázatot  

összefüggően elmondják. 

- Az olvasást utánozzák, egy-egy betű megfejtése iránt érdeklődnek. 
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4.4. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, TÁNC 

„Mindenkinek az a zene fekszik legjobban, amelyhez gyermekkorában 

szokott. A korán fejlesztett jó ízlés nehezen rontható el később. Ezért 

ügyeljünk az első benyomásokra. Az egész életre kihatnak.” 
/Kodály Zoltán/ 

Az óvodai zenei nevelés élményekhez juttatja a gyermekeket, zenei érdeklődésüket 

felkelti, zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat formálja. Az énekzenei tevékenység az 

egész napot áthatja, a mozgás, a ritmus, a zene elválaszthatatlan egységben jelent zenei 

élményt a gyermek számára. Megszeretteti a gyermekkel az éneklést, szép, tiszta éneklésre 

szoktatja őket, fejleszti zenei hallásukat, ritmusérzéküket, zenei emlékezetüket, 

mozgáskultúrájukat.  

A zenei nevelés az érzelmeken keresztül hat a gyermekre, a zene közvetlenül váltja ki az 

érzelmeket. A hangmagasság, a ritmus, és a mozgás összhatásában lelki jelenséggé, 

örömmé válik. A dalok éneklése és meghallgatása fejleszti a gyermek érzékenységét, 

fogékonyságát. A szerepvállalás színessé teszi a gyermek érzelemvilágát. A zenei nevelés 

az értelemre is hat. Az irodalommal és az anyanyelvi neveléssel van a legszorosabb 

kapcsolatban. A nevelési területek közötti kapcsolatot, a gyermeket érő sokféle hatás 

együttese jelenti a gyermek képességeinek folyamatos fejlesztésében. Az óvodai ének - 

zenei nevelés feladata-inak eredményes megvalósítása elősegíti a zenei anyanyelv 

megalapozását, a gyermek biztonságérzetének növekedését, gátlásainak feloldását.  

A zenei nevelés hatása megmutatkozik testtartásukban, esztétikus, rendezett mozgásukban 

is. A gyermek érzelmi fogékonyságánál foglyai a zenei képességek fejlesztése, életre 

szólóan kihatnak a gyermek általános művelődésére, művészi nyitottságára. 

Az ének, zene, énekes játék, tánc célja: 
– Jussanak a gyerekek olyan zenei élményhez, amely elősegíti a zenei anyanyelv 

megalapozását. 

– Szerezzen a közös éneklés örömet, amely fejleszti a kisgyermek zenei ízlését. 

– Legyenek képesek koordinált mozgással egyszerű tánclépések előadására 

Az ének, zene, énekes játék, tánc feladatai: 

- A zenei érdeklődés felkeltése, a gyerekek zenei ízlésének, esztétikai 

fogékonyságának formálása. 

- Mozgás, hang, szöveg összekapcsolásával zenei képességek fejlesztése  

- A magyar népi kultúra egyszerű tánclépéseinek, mozdulatainak megismerése, 

elsajátítása. 

 

A fejlesztés tartalma:  

Az egész nap folyamán kihasználjuk a zenei nevelés lehetőségeit. A jó zenei légkör áthatja 

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

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

Énekelünk, dúdolgatunk a gyerekek között, az adott szituációnak megfelelő dalokat. Fontos 

a megfelelő hely kiválasztása és az eszköz biztosítása a zenei tevékenységekhez. A jó zenei 

légkörhöz tartozik az óvónő hangja, hangszíne, megfelelő hangereje is. Az óvodai zenei 

nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, gyermekdalokat, énekes 

népszokásokat ismernek meg. A gyermekjátékokban előforduló, egyszerű, táncos mozgások, 

játékra mozdulatok, különböző térformák fejlesztik a gyermek ritmusérzékét, tér-, és 

formaérzékét. Az egyszerű mozgások esztétikus, egyöntetű megformálása fejleszti a gyermek 

mozgáskultúráját, előkészíti a későbbi néptánc elemeit 
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A gyerekek játék közben, közvetve sajátítják el a zenei képességeket. A zenei képességek 

fejlesztésének területeit tudatosan tervezzük, a spontán elsajátításra építünk, a gyermek 

életkori és egyéni képességeinek figyelembe vételével. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és 

zenei kreativitásának alakításában. 

A készségfejlesztő feladatok egymásra épülnek: 

- Éneklési készség /tiszta éneklés, a gyermekhang ápolása, fejlesztése 

- Zenei hallás fejlesztése / halk - hangos, magas - mély hang különbsége, hangszínek 

felismerése, belső hallás fejlesztése 

- Ritmusérzék fejlesztése /egyenletes lüktetés, lüktetés és ritmus összekapcsolása, 

tempó érzékelés, mozgáskultúra, gyermektánc elemei 

- Zenei formaérzék fejlesztése /dallammotívumok, ritmusmotívumok,  

- Zenei alkotókészség fejlesztése, ritmusmotívumok, dallamok, improvizálás  

- A zene hallgatására, befogadására nevelés 

 

Nagy élményt jelent a gyermeknek a hangszerekkel való ismerkedés. A hangszer-használat 

jelentős szerepet játszik a zenei képességek fejlesztésében. A gyermekeket megismertetjük 

különféle népi hangszerekkel /citera, hegedű, furulya, kasztanyetta, száncsengő/, és 

közösen is készítünk hangszereket /síp, kóróhegedű, dióhéj-pengető, csörgő stb./. 

A kisebb gyerekekkel elsősorban olyan játékokat ismertetünk meg, amelyek kétszemélyes 

jellegűek /ölbeli játékok, arcsimogatók, lovagoltatok/. A szeretet kapcsolat, biztonságérzet 

kialakulásának egy láncszeme a tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény. A 

gyerekek kezdetben egyszerű mondókákat, 4-5 hangból álló énekes játékokat ismernek 

meg, ezek egyszerű, utánzó mozgással kísért énekes játékok, esetleg műdalok. A nagyobb 

óvodásokkal ismételgetjük a korábban megismert dalokat is, és ehhez kapcsolódnak az 

újonnan megismert mondókák, énekes játékok, műdalok. A dalokhoz kapcsolódó játék-

formák főleg csoportos jellegűek: körjátékok, szerepcserék, párválasztó játékok. / A dalok 

4 - 8  motívumból állók, hangterjedelmük nem lépi túl a nagy hatod távolságot: d - 1/. 

A legnagyobbak dalanyagában a szünet és a szinkópa is előfordul. A dalokhoz 

tartozó játékok bonyolultabbak /párcsere, kapus, hidas játékok, sorgyarapító/. 

A zenei nevelés során változatos módon, különböző mozdulatokkal érzékeljük az 

egyenletes lüktetést /taps, mozgás, körbejárás/. A tiszta éneklés érdekében lehetőséget 

adunk önálló éneklésre. Különböző ritmuseszközöket használunk a ritmusérzék 

fejlesztéséhez. Lehetőséget adunk arra, hogy az ütőhangszereken önállóan is játszanak. 

Az egyszerű, játékos, táncos mozgások játékhoz kapcsolásával felébresztjük az esztétikus 

mozgás igényét. Megteremtjük a lehetőséget arra, hogy dallamot találjanak ki versekhez, 

mondókákhoz, ezáltal fejlesztjük a gyermek alkotókészségét. 

Az ünnepi előkészületek hangulatához hozzájárulnak a dalok is, ennek érzelmi hatását 

használjuk ki az ünnepi felkészülésnél. Az alkalmi dalokat úgy válogatjuk ki, hogy azokhoz 

utánzó mozdulatokat is lehessen kitalálni. Igyekszünk felkelteni a gyermek érdeklődését a 

zenehallgatás iránt, a különböző tevékenységekhez zenehallgatási élményt kapcsolunk. 

A zenehallgatásra szánt dalokat bármelyik néptől, bármelyik korból válogathatjuk. 

Lényeges, hogy olyan dalokat válogassunk, ami felkelti a gyerek érdeklődését az értékes 

zene iránt, /magyar népdalok, rokon népek dalai, kortárs alkotások, műzenei szemelvények/. 

A dalokat egyszerűen és természetesen illesztjük a tevékenységekhez, a nap folyamán 

adódó helyzetekbe.  

Lényegesnek tartjuk a zenehallgatási anyag személyes előadását, amely esztétikai élményt 

jelent a gyermek számára. Lehetőséget teremtünk hangszeres zenehallgatásra is /a gépi 

zene a gyermek életkoránál fogva nem alkalmas a zenei élmény befogadására/.A zenei 
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nevelés anyagának és a zenehallgatásra szánt dalanyag kiválasztásában a következő cél 

érvényesül: a 3 - 7 éves gyermek életkori sajátosságaihoz válogatott remekművekkel a 

nemes zene iránti érdeklődés felkeltése, a bontakozó zenei ízlés formálása.  

 

Programunkban olyan népszokások fordulnak elő, amelyek a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelnek, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, környezeti és 

hagyomány-őrző elképzeléseinkhez. 

A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és a népi játékok a hagyományok megismerését, 

továbbélését segítik. 

A gyermeket az egész nap folyamán érik zenei hatások. A szándékos nevelői 

helyzeteket kötetlen és kötött formában szervezzük meg. A kicsiknél mindig kötetlen 

formában történik a zenei képességek fejlesztése, az egyéni képességek hatékonyabb 

fejlesztése érdekében. Az énekes körjátékokat a tornateremben szervezzük, vagy ha csak 

lehet az udvaron. 

Az óvodapedagógus feladata: 
- a környezet hangjainak, zörejének megfigyelésével, énekkel, zenével, a gyermekek éneklési 

kedvének felkeltése, zenei fogékonyságának alapozása, az ehhez szükséges feltételek 

megteremtése, 

- a közös éneklés, mondókázás, népi játék és népi gyermektánc segítségével az együttes élmény 

biztosítása, játékos jókedv megteremtése és a zenei anyanyelvi örökség gazdagítása, 

- készségfejlesztés, a gyermeki szükségletek kielégítése, 

- multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció,  

- önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése, 

- szokás- és normarendszer megalapozása, 

- a szűkebb-és tágabb környezet megismertetése, a gyermekek meglévő tapasztalataira, 

élményeire, ismereteire építés, 

- a spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése, bővítése, 

- kortárs művészeti alkotások igényes összeválogatása, melyek fontos eszközül szolgálnak a 

gyermekek zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában, 

- a zenehallgatási anyag választásánál a nemzeti- etnikai kissebségi nevelés esetében a 

gyermekek hovatartozásának figyelembe vétele. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- A gyermekek önként, élvezettel játszanak énekes játékot.  

- A mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint mondják. 

- Egyedül is képesek érzékeltetni a halk - hangos, magas - mély, gyors – lassú 

különbségét. 

- Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 

- Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

- Szép testtartással, egyöntetűen körbe járnak. 

- Egyszerű táncos mozgásokat szépen megformálják, örömmel végzik.  

- Figyelmesen hallgatják az élőzenét, népdalokat, műdalokat.  

- A zene örömet jelent számukra. 
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4.5. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

„A vizuális nevelés a valóság képszerű megismerésének iskolázása. 

Járulékosan kialakítja a rajzi közlőnyelv alapfokú képességét." 
/Balogh Jenő/ 

 

 A rajzolás, mintázás, festés, képalakítás, konstruálás, kézi munka a gyermek 

tevékenységei, a vizuális alkotásai. 

A műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

A vizuális nevelés sokszínű, összetett nevelési terület, szerves része az óvodai nevelés 

rendszerének. Tudományosan igazolt tény, hogy a külvilágból nyert információk 80 - 90 %-

át látás útján szerezzük. Ezek az információk nem passzív befogadáson alapulnak, hanem 

sajátos vizuális ítéletalkotáson, mely gondolati képeket hoz létre. 

 

Az emberi megismerés folyamatában kiindulópont a vizualitás, az érzékletes gondolkodás. 

Az alkotás sajátos módon, meghatározott eszközökkel közöl a néző számára gondolati és 

érzelmi tartalmakat. Az óvodás gyermek vizuális tevékenységei /rajzolás, festés, mintázás, 

stb./, a gyermek aktivitásából fakadó játékos tevékenységek, melyek a gyermek élményeit, 

külvilágról szerzett tapasztalatait tükrözik. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására 

épül. 

" Az óvodás korú gyermekek látásának élessége lényegesen megnő játékos 

tevékenység közben." 

/Geréb György/ 

 

A személyiségfejlesztés komplex folyamatában e tevékenységi forma is szorosan 

kötődik az óvodai nevelés minden területéhez. Tartalmában és feladataiban konkrét 

összefüggést mutat a játékkal /konstruálás, építés/, a környezet megismerésére neveléssel 

/színek, formák megfigyelése/, a matematikai neveléssel /téri viszonyok, formák/. 

Szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez is. 

A mesék, versek képi megjelenítésével a gyermek gondolkodása, nyelvi kifejezőkészsége 

az ábrázoló tevékenységhez kapcsolódó beszéd ösztönzésével is - sokoldalúan fejleszthető. 

A vizuális tevékenységek személyiségfejlesztő hatása megmutatkozik az értelmi 

képességek formálásában is. Gazdagítja a gyermek érzékelését, fejleszti észlelését, 

emlékezetét, az újraalkotás során formálja képzeletét. Az alkotó - alakító tevékenység 

során a gyermek problémamegoldó képessége hatékonyan fejleszthető, miközben 

tevékenységét átszövik a gondolkodás műveletei /analízis, szintézis, általánosítás, 

ítéletalkotás/. Esztétikai ítéletek megfogalmazásával fejlődik gondolkodásuk. A befogadó 

és alkotó tevékenységet mindig érzelmek kísérik. A szép látványa, a rácsodálkozás, az 

alkotás öröme fejlesztő hatású a kisgyermek számára - esztétikai érzelmeket is kelt. A 

vizuális tevékenységek a gyermek akarati fejlődésében is szerepet játszanak. A kezdeti 

játékos alkotás a nagyobbaknál határozott célt kap, kitartóbbak a megvalósításban. A 6 - 7 

éveseknél a feladattudat és a feladattartás is nyomon követhető. 

A szép látványára a gyermek önkéntelenül is ráfigyel, az óvónő tudatos munkája nyomán 

szándékos figyelme is fejlődik. A gyermek önállóságát fejleszti az egyre magasabb szinten 

elsajátított technikák sora. A sokféle eszköz használata összpontosított figyelmet, 

összerendezett mozgást igényel. A rajzolás, festés, a plasztikai tevékenység fejleszti a kéz 

finom mozgását, fejlődik a szenzomotoros koordináció, az érzékelés és a mozgás 

összerendezettsége. Ez előfeltétele az iskolai írástanulásnak. 

Óvodáskorban a vizuális tevékenységek a gyermek számára a közlés  igényéből fakadnak. 

Ezek különös jelentőséggel bírnak, hogy a közlő funkciót felfogjuk, különösen oda kell 
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figyelni a gyermek alkotó tevékenységét kísérő verbális és metakommunikációs 

megnyilatkozásokra, színek, formák használatára. A kisgyerek képzetei, emlékezete és 

képzelete alapján az ábrázolás eszközeivel próbálja a sajátos önkifejezést. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka célja: 

- Olyan kreatív gyermekek nevelése, akik bátran merik közölni élményeiket, 

fantáziaviláguk képeit az ábrázolás eszközeivel. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka feladatai: 

- Élmények biztosításával tér-, forma-, és színképzetük gazdagítása 

- Esztétikai érzékenységük, képi - plasztikai kifejező készségük alakítása. 

- A vizualitás eszközei és technikái megismerésén keresztül a befogadáshoz és az 

alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

A fejlesztés tartalma: 

Rajzolás, festés, kézimunka, képalakítás, plasztikai munkák, építés - konstruálás, 

barkácsolás, műalkotásokkal való találkozás. 

Hagyományőrző programunkból adódóan e tevékenységek a népi kismesterségek 

technikáival és hagyományőrző elemekkel, a jeles napok jelképkészítő technikáival 

bővülnek. Igyekszünk minél több kismesterséggel megismertetni a gyerekeket /szövés, 

vesszőfonás, gyékénykötés, agyagozás, nemezelés/. Ezzel is elősegítve a hagyományok 

megismerését, továbbélését. 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret, 

lehetőséget.  

Maga a tevékenység öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

 

A gyerekek látáskultúrájának fejlesztése érdekében megfigyelési, tapasztalatszerzési 

lehetőségeket, élményeket biztosítunk, ennek során a gyermek kíváncsiságára, érzelmi 

motiváltságára építünk. A különböző alkotó - alakító tevékenységekhez megfelelő helyet, 

légkört biztosítunk. Az eszközök, anyagok megfelelő elhelyezésével lehetővé tesszük, 

hogy egész nap folyamán legyen mód ábrázolótevékenységre: tudjanak a gyerekek rajzolni, 

barkácsolni, gyurmázni. A tevékenység öröme fokozza az alkotásra, önkifejezésre való 

törekvést. 

Lehetővé tesszük, hogy minél többféle anyagot, eszközt, azok tulajdonságait, velük való 

bánásmódot ismerjenek meg a gyerekek. Gyűjtőmunkánk eredményeként sokféle 

természetes anyagot használunk az alkotó tevékenység során. A gyűjtött anyagok a nap 

folyamán bármikor elővehetők, ha már begyakorlottak a munkamenetek.  

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel 

és eljárásaival. 

A kisebbeknél nagyobb hangsúlyt fektetünk az anyagokkal való ismerkedésre, az eszközök, 

a technikák megismerésére, ezzel megalapozódik az ábrázolással összefüggő 

szokásrendszer. A nagyobbaknál a személyes élményeikre, tapasztalataikra, elképzeléseikre 

építve bővülnek a képi - plasztikai tevékenységek lehetőségei. 

A gyerekeknek lehetőségük van az anyagokkal, eszközökkel való kísérletezésre, önálló 

alkotásra, ezzel is segítjük a kreativitás érvényre jutását. Munkájukat mindig pozitívan 

értékeljük, hogy ez újabb cselekvésre inspiráljon. Tekintettel vagyunk a gyermek egyéni 

fejlő-dési tempójára, szükség esetén bemutatjuk az eszköz használatát. A fejlesztést az 

egyéni szinthez igazodó differenciáltsággal próbáljuk megvalósítani. Akkor és abban 

segítünk, amiben a gyermeknek szüksége van. A tevékenységek irányítása során törekszünk 
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a gyermekkel való bensőséges kapcsolatra. Lehetőséget teremtünk műalkotások, tárlatok 

megtekintésére is, amelyre a Művelődési Ház szervezésének köszönhetően, több 

alkalommal is van módunk /a Kastélyban állandó és ideiglenes kiállítások/. 

A természet, a környezet változása és a néphagyomány gazdag választékot biztosít a 

rajzolás, festés, mintázás, a kézimunka gyakorlására. A hagyományos óvodai ábrázolás 

eszközei és technikái mellett lehetőséget teremtünk a régi gyermekkor játékeszköz 

készítésének elsajátítására is. /rongybaba, csutkababa/. A jeles napi készülődések során a 

gyerekek részt vesznek az ünnepekhez kapcsolódó jelképek közös elkészítésében 

/mézeskalács gyúrása, fenyődíszek készítése, tojásfőzés, tojásfa - készítés, tojásfestés/.  

Az elkészült alkotásoknak, rajzoknak megfelelő helyet biztosítunk a csoportszobában 

/falon kifüggesztve, polcokon, a gyerekek névre szóló tasakjaiban./. A gyermek így érzi, 

hogy munkáját megbecsüljük. Arra törekszünk, hogy a gyerekek minél többször éljék át a 

felfedezés örömét, legyen élmény számukra az alkotás. Kedvező légkörben a gyermekek 

önmaguk is aktív kezdeményezői lesznek az alkotó tevékenységeknek. 

Az óvodapedagógus feladata: 

- Épít a gyermek kíváncsiságára, megadja számukra a választás lehetőségét, anyagban, 

témában, technikában.  

- Egyénileg, megerősítően nyújt segítséget a gyermek továbbfejlesztése érdekében. A 

gyermek az ösztönös firkálástól a vizuális percepciója hatására újraalkot, ez elvezeti a 

tudatos rajzolásig.  

- Mozgásfantáziáját hagyja kibontakozni, és segíti fejlődni. 

- A népi kismesterségek, tájházak, a népviseletek, a környezet megfigyeltetésével 

gazdagítja a hagyományos élményanyagot. Gyűjtési alkalmakat szervez a természetes 

anyagok, termések, termények, beszerzésére, pl.: csipkebogyó, makk, gesztenye, csuhé, 

nád, stb. 

- Az óvodapedagógus a rajzolást, a mintázást és a kézimunkát kötetlen formában szervezi, 

kezdeményez, de épít a gyermekek természetes érdeklődésére, tevékenységvágyára.  

- A vizuális tevékenységek lehetőségét egész nap biztosítja a gyermekek számára. 

- Az óvodapedagógus által kezdeményezett egy-egy tevékenységi forma legalább egy héten 

keresztül gyakorolható.  

- Ügyel arra, hogy minden gyermek hozzájuthasson a számára megfelelő illetve szükséges 

foglalkozáshoz.  

- A gyermekek a vizuális tevékenységeket már érkezéskor választhatják, és délután 

hazamenetelig gyakorolhatják, illetve folytathatják 

- Az óvodapedagógusi tervszerűség és rugalmasság megteremti az egyensúlyt a játék és a 

hagyományőrző tevékenységek között. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén:  
- Ismernek többféle technikai eljárást, azokat biztonsággal alkalmazzák az önkifejezés 

eszközeként. 

- Érzelmeiket, élményeiket képesek vizuálisan kifejezni, érvényesítik kedvenc színeiket. 

- Formaábrázolásuk változatos, rajzaik őszinték, könnyed természetességgel jelenítik 

meg elképzeléseiket, azokhoz szóbeli magyarázatot fűznek.  

- Emberábrázolásuk részletező, próbálkoznak mozgásábrázolással. 

- Díszítőmunkában egyre önállóbbak, szín, forma, ritmus tartására törekednek.  

- Tevékenységük kitartó, megjelenik a feladattartás, igyekeznek befejezni munkájukat. 

- Szóbeli véleményt nyilvánítanak saját és mások műveiről, műalkotásairól.  

- Nyitottak a környezetük pozitív hatásainak befogadására.  

- Igényükké válik az esztétikus környezet kialakítása, melynek ők maguk is tevékeny 

részesei. 
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4.6. MOZGÁS 

„Aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezettebben gondolkodik...” 
/Hámori József/ 

 

A mozgás fejlődése, a testi fejlődés elődeink életében is az egyén meghatározó 

jellemzője volt. A népi életmódban a szülők gondoskodtak gyermekeik megfelelő testi 

fejlődéséről. Az érés folyamatában minőségi, mennyiségi változások követik egymást, 

melynek során fejlődnek a testi képességek. A megfelelő testi fejlődés elengedhetetlen 

feltétele a mozgás. Kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

A mozgás a fejlődő kisgyermek természetes szükséglete. Az óvodába kerülő egészséges 

gyermekek szeretnek mozogni, állandó belső késztetést éreznek a mozgásra, örömmel, 

természetes módon gyakorolják azt. 

 

Az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a mozgás, amely jelen van az 

óvodai élet minden területén. A testnevelés keretein belül szervezetten valósítjuk meg a 

mozgásfejlesztés feladatait. A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez szükség 

van a rendszeres mozgásra, spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő 

mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés 

minden napján. 

A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a 

pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének 

eszköze. 

Az egészséges életmód feladataival a személyiség fejlesztését szolgálja. A testnevelés 

fejleszti a gyermek természetes mozgását, testi képességeit. A mozgáskultúra fejlesztése 

mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, helyzetfelismerést, egymáshoz való 

alkalmazkodás képességét. A mozgásos játékok során fejlődik akaratuk, alakul az 

egészséges versenyszellem. Hozzájárul az értelmi nevelés feladatainak megvalósításához 

is. Gyarapodnak ismereteik, a mozgásfajták ismétlésével fejlődik emlékezetük, 

észlelésük, figyeljük. Saját testük, mozgásuk megismerésével fejlődik én tudatuk. 

Hatására a gyermekekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak, erősödnek 

meg: bátorság, önbizalom, fegyelmezettség, kitartás. A közösségi élet alakulásához is fontos 

tulajdonságokat fejleszt: egymás segítése, együttműködő készség. A komplex testmozgások 

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

személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas 

viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. A 

mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. A 

nagymozgások, testi képességek mellett az óvodáskor a természetes finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. 

A mozgás célja: 
- A gyermekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, egészség megőrzése  

- Mozgáskoordináció, mozgáskészségek fejlesztése játékos formában  

A mozgás feladatai: 

- A szervezet erősítése, ellenálló képesség alakítása. 

- Testséma fejlesztése, helyes testtartás alakítása, lateralitás, dominancia  alakítása. 

- Nagy- és finommozgások, mozgáskoordináció fejlesztése. 

- Egyensúlyérzék, ritmusérzék fejlesztése. 

- Térbeli, időbeli tájékozódás, észlelés fejlesztése. 
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- Testi képességek fejlesztése /erő, ügyesség, gyorsaság/. 

- Rendszeres mozgás igényének kialakítása. 

A fejlesztés tartalma: 

A mozgásfejlesztés feladatait a gyermekek szabad, spontán mozgástevékenységeinek 

biztosításával és konkrét fejlesztést szolgáló szervezett testnevelés keretében végezzük.  

Mindezekben megteremtjük a feltételeket: helyet, időt, megfelelő eszközöket, és fejlesztjük 

a társra figyelés képességét. 

A mozgástevékenységek során az anyanyelvi képességek is fejlődnek: szókincs fejlesztés, 

beszédmegértés. 

Szabad, spontán mozgás: 

A gyermek állandó belső késztetést érez a mozgásra. Az óvoda udvara tág lehetőséget 

biztosít a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére /famászókák, csúszda, 

láncos lépegető, rugós játékok, hálós mászóka, erőd, libikóka, kötéllétra, tányérhinta/ 

A gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően gyakorolhatják a különböző mozgásokat. 

A szabadidőben szervezett mozgásos népi játékokon a gyerekek önként vesznek részt 

/labda-játékok, szembekötősdik, célba dobások, ugrókötelezés, ugróiskola, kötélhúzás, 

különböző fogó-, futójátékok/. 

Erősítjük a gyerekek spontán kezdeményezését is. Az óvodák udvarán lejtős, dombos 

terepeken is lehetőség van a természetes mozgásfajták gyakorlására. Törekszünk 

balesetmentes eszközök, helyszínek megválasztására. Ha az időjárás engedi, igyekszünk 

minél több időt a szabadban tölteni, így a nap folyamán biztosítjuk a gyerekek számára a 

változatos mozgáslehetőséget. Kedvük szerint, korlátok nélkül mozoghatnak.  

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek 

Fontos veszély esetén a felnőtt segítőkész jelenléte. 

 

Szervezett testnevelés: 

A szervezett tevékenységek, nem jelentenek kényszert a gyermek számára, örömmel, 

aktívan vesznek részt rajta. 

Tudatosan tervezzük a szervezett testnevelés fejlesztő hatását.  

 

A szervezett testnevelés két formája: 

- mindennapos testnevelés 

- nagy testnevelés  

A mindennapos testnevelés a gyermekek napirendjében fontos szerepet tölt be. Ha 

csak lehet, a szabadban, vagy a csoportteremben szervezzük. Ez a mozgás felfrissíti, edzi 

őket és elősegíti a testi képességek fejlődését. Mozgásanyaga a „nagy” testnevelés 

anyagához kapcsolódik, azok begyakorlása, ismétlése. Naponta szervezzük, a gyermekek 

fejlettségétől, előző tevékenységeiktől függően. Ideje 10 - 15 percig is terjedhet, sok 

játékkal, frissítő mozgással. 

Az óvónő által hetente egy alkalommal, hosszabb idejű, állandó napokon szervezett 

tevékenység a „nagytestnevelés.”  

 

A mozgások tartalma: 

 A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, 

ugrás, gimnasztika, támasz, mászás, kúszás, függés, egyensúlyozás, gurulóátfordulás, dobás 

labdagyakorlatok.), és testi képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, 

társra figyelés. Hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és 

kismozgások kialakulásához. 
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A tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek 

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

formában az óvodai nevelés minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve - minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

A mozgások tartalma a három korcsoportban nem változik, a gyakorlás módja bővül az 

egyéni és életkori fejlettségüknek megfelelően. A kisebb óvodásokat fokozatosan szoktatjuk 

a közös mozgáshoz, játékos mozgásgyakorlatokkal, az utánzásra építve. Később kiemelt 

szerepet kap a testséma fejlesztése, nagymozgások fejlesztése. A foglalkozásokon a 

gyermek utánzási hajlamára építve, a mozgásminta bemutatásával, pozitív értékeléssel 

serkentjük a mozgás pontosabb végzésére. A nagyobbaknál nagy hangsúlyt fektetünk az 

oldalság gyakorlására, a kereszt-csatornák fejlesztésére. Feladatsorok végrehajtásával 

fejlődik figyelmük, kitartásuk, állóképességük. A foglalkozások színhelye az udvar és a jól 

felszerelt tornaszoba. Az eszközök előkészítésénél, a szervezési feladatok megoldásánál igénybe 

vesszük a dajkák, és a gyerekek segítségét is.  Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, 

kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására 

Körültekintő szervezéssel, érthető utasításokkal, sok játékkal igyekszünk jó hangulatú 

foglalkozást szervezni. Ügyelünk arra, hogy a terhelés fokozatos és folyamatos legyen. Vegyes 

csoportokban is minden gyerek a fejlettségének megfelelő terhelést kapja. Ezzel is segítjük, 

hogy a gyerekek képességüknek megfelelően fejlődjenek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Természetes mozgáskedv megőrzése 

- Sikerélmények biztosítása 

- Megfelelő mennyiségű és minőségű mozgástapasztalat biztosítása (teremben és az udvaron 

egyaránt) 

- Egészséges életvitel megalapozása  

- Kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség, hajlékonyság, rugalmasság) és koordinációs 

képességek (térbeli tájékozódó képesség, egyensúlyozó képesség, szem-kéz, szem-láb 

koordinációs képesség), finom motoros mozgáskészség fejlesztése, kombinációs képesség, 

szerialitás képesség, ritmus képesség, kinesztézia 

- Értelmi- és szociális képességek fejlesztése 

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében: 

- Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél hosszabb 

időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra 

- Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit 

- Adjon ötleteket, irányítsa a gyerekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a 

legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. 

- Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegye 

lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek számára. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodakor végén: 

- Igényli a rendszeres mozgást, szeretnek mozogni, 

- Testük arányosan fejlett, testi képességeik életkoruknak megfelelő, 

- Mozgásuk összerendezett, egyensúlyérzékük kifejlődött, nagymozgásuk, finommozgásuk 

kialakult, 

- Ismerik az irányokat, az eszközök nevét, a kifejezéseket értik, 

- A mozgásos játékokban magatartásukat segítőkészség jellemzi. 

- Kitartóak a feladatok végzésében, igyekeznek esztétikusán végezni, játékos verseny 

helyzetekben, mozgásos játékokban kitartással vesznek részt. 

- Önállóan is szerveznek mozgásos játékokat 
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4.7. A MUNKA 

A személyiségfejlesztés egyik eszköze a munkajellegű játékos tevékenység, amely 

többnyire a játékkal, és a cselekvő tapasztalással azonosságot mutat. A munka célra irányuló, 

aktív tevékenység, elsősorban önmagukért vagy a közösségért végzik a gyerekek, az óvónő 

céltudatos irányításával. 

Hagyományőrző programunkban természetközelségben, a természetes anyagok használata 

során, a visszatérő munkák ráébresztik a kisgyermeket, hogy az emberi élet velejárója egy-egy 

cselekvéssor elvégzése, a munka. Alapja a gyermek utánzási vágya, aktivitása. A 

környezetükben lévő felnőttek cselekvéseit leutánozzák, a felnőtt elismerése, megerősítése, a 

munkafolyamat ismétlésére készteti a gyermeket. Az óvónővel kialakított érzelmi kapcsolat még 

jobban motiválja a céltudatos tevékenységre. 

A munkajellegű tevékenységek során sok ismeretet szerez a gyermek. Gyakorolja a 

különböző munkafogásokat, jártasságokat, készségeket szerez, ami képessé teszi ezen 

tevékenységek ügyesebb elvégzésére. 

A munka a gyermektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését igényli. 

Tapasztalás útján fedezik fel a munka hasznosságát. A rendszeres, örömmel és szívesen 

végzett munka segít a szokások kialakításában, mélyítésében.  

Közben tapasztalják saját és mások munkájának eredményét, fejlődik kitartásuk, akaratuk, 

feladattudatuk. Az örömmel végzett, egyéni fejlettségüknek megfelelő munkatevékenység 

során fejlődik önbizalmuk, elősegíti az egymás közti kapcsolatok alakulását, 

alkalmazkodniuk kell egymáshoz, alakul a munkához való viszonyuk. A munka és a játék 

megegyező sajátosságai mellett a gyermek fokozatosan ráébred a munka és a játék eltérő 

jegyeire, eltérő eredményére. 

 

A munka célja: 

A munkához való pozitív viszony kialakítása, a munka megbecsülésére nevelés. 

 

A munka feladatai: 

-  Személyiségfejlesztés, jártasságok, készségek elsajátítása, amelyek a társas  együttélés 

fenntartását szolgálják. 

-  Felelősségérzet alapozása, kitartásra nevelés. 

 

A fejlesztés tartalma: 

Óvodai munkatevékenységek főbb területei: 

- önkiszolgálás 

– közösségért végzett tevékenységek 

Az önkiszolgálás a gyermek saját személyének kiszolgálása /öltözködés, testápolás, stb./, az 

egészséges életmód kialakítását segítik elő. Tervezése és szervezése is ott történik. 

 

 Óvodai közösségért végzett munkajellegű tevékenységek: 

- mindennapos és alkalomszerű munkák: naposság, teremrendezés, megbízások 

teljesítése 

- felnőtt munkájában segítés, környezetük rendben tartása, növénygondozás kerti munka. 

 

 A naposi munka tartalmának konkrét meghatározása a gyermekcsoport 

sajátosságától függ. Örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység a kisgyermek 

számára /terítés, asztalok leszedése, tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítése, 

elrakása, ágyazás/. 

A kisebb gyermekek is szívesen bekapcsolódnak a naposi munkába, az 5 - 7 éveseknél 

örömmel végzett tevékenység. A naposi megbízások rendjét egy óvodán belül azonos elvek 
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alkotják. A munkajellegű tevékenységek során az óvoda felnőtt dolgozói a munkához való 

viszonyban igyekeznek példát mutatni a gyerekeknek. Együttműködve, pozitív 

megerősítéssel, eleinte játékos formában a „munkafolyamatok" fokozatos bevezetésével 

törekszünk az örömmel, önként végzett munkalehetőségeket megteremteni. Az 

óvodapedagógus segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését.   

A napirendben megfelelő időt biztosítunk arra, hogy a különböző tevékenységeket a 

gyerekek fejlettségi szintjüknek, egyéni tempójuknak megfelelően végezzék. Fontos 

szempont, amit szem előtt tartunk: amire a gyermek képes, ne végezzük el helyette. 

Igyekszünk minél jobban megismerni az óvodába lépő gyermek önkiszolgálási szintjét, a 

családban végezhető munkatevékenységeket. A szülők szemlélete, pozitív hozzáállása is 

jelentősen befolyásolja a gyermek munkához való viszonyát. Fontos feladat a különböző 

munkajellegű tevékenységek szervezésekor, azok feltételeinek biztosítása. A felnőtt 

munkakedve, a jó légkör, az életkornak megfelelő méretű eszközök segítenek abban, hogy 

a gyermekek örömmel vesznek részt a munkában és igyekeznek pontosan végezni a 

munkafolyamatokat. A gyermekekre bízott feladatok elvégzésének figyelemmel kisérése 

következetességet kíván tőlünk – óvónőktől, dajkáktól. Mindig figyelembe kell vennünk a 

gyermek fejlettségét, teherbírását.  

 

Hagyományőrző munkatevékenységeink során is bővülnek a gyermek tapasztalatai, 

megismerkednek egyes munkafolyamatokkal, látják munkájuk eredményét, érzékelik 

annak hasznát /növénygondozás…/ Együtt örülünk az elért eredménynek, így érzik, hogy 

az ő munkájukra is szükség van. Évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 

alkalomszerű munkák során is a felnőttek kezdeményezése nyomán a gyermekek aktív 

részvételére számítunk /kerti munka, udvarrendezés, levélseprés, takarítás, portörlés, 

jelmezek készítése farsangra/. A munkajellegű tevékenységek folyamatos gyakorlása során 

ők maguk is aktív részesei környezetük alakításának. 

 

A munka a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés 

egyik formája. A munkajellegű tevékenységek során is megvalósíthatók az anyanyelvi 

nevelés feladatai. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és reális, konkrét, a gyermeknek magához mérten fejlesztő értékelést 

igényel, amely segíti a munkavégzéshez szükséges attitűdök formálását.  

 

Az óvodapedagógus feladatai a munkajellegű tevékenységgel kapcsolatban: 

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

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységeket, 

illetve a társai érdekében végzett munkajellegű tevékenységet 

- Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkajellegű tevékenyéghez szükséges, gyermekek 

számára megfelelő munkaeszközöket 

- A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor elérhetik és 

használhatják a szükséges eszközöket 

- Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkajellegű tevékenység 

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

teljesen összhangban 

- Arra törekedjen, hogy minden munkajellegű tevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek 

és teljes önállósággal, aktívan végezhessék azokat. 

- Ügyeljen a gyermek saját egyéni képességéhez mért konkrét, reális, fejlesztő értékelésére 
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Sikerkritérim, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

- Önkiszolgálása- életkorának megfelelő szinten képes önállóan ellátni szükségleteit. 

- Alakulnak jártasságai, készségei, melyek a munkajellegű tevékenységek végzetséghez 

szükségesek. 

- A gyermek nem tartja tehernek, szívesen végzi a naposi munkát.  

- Ismerik a legszükségesebb eszközök balesetmentes használatát. 

- A megbízásokat számon tartják, igyekeznek önállóan elvégezni.  

- Szívesen segítenek a rend fenntartásában. 

- Alapozódik a másról való gondoskodás igénye, segítenek egymásnak.  

4.8 A TANULÁS 

Programunkban a tanulást nem tekintjük önálló tevékenységi formának. Az egész napi 

óvodai életben nyomon követhető, az óvodai nevelés egészében alkalma van a 

kisgyermeknek a tanulásra. A játék és a tanulás szorosan összekapcsolódik, a tanulás a játék 

motivációs bázisára támaszkodik. A gyermek míg játszik, észrevétlenül tanul.  
A gyermek nagyfokú tevékenységi vágya, környezetének ingerei állandó aktivitásra 

késztetik, az önkéntelen tanulási helyzetben érdeklődéssel fordul az őt körülvevő világra, a 

felfedezés lehetőségével gyarapodnak ismeretei, alakulnak jártasságai, készségei, fejlődnek 

értelmi képességei, erősödik kreativitása. 

 

A spontán tanuláson kívül helyet kap az óvodai nevelés folyamatában a tevékenységekben 

megvalósuló tanulás, a teljes személyiség fejlődését segíti, amely az óvónő által tudatosan 

szervezett, kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. 

A gyermek életkori sajátosságaiból adódóan tevékenységi vágyára, érzelmi fogékonyságára 

épül a tanulás folyamata. A tanulás az óvónő és a gyermek közös tevékenysége. A gyermek 

részéről spontán folyamat, az óvónő részéről tudatos, célszerű tevékenység. A tanulási 

formák szűkülnek a feladatmegoldásokkal, bővülnek a cselekvéses tanulással, 

felfedezésekkel, melyek az óvónő által kezdeményezett tevékenységek. 

 

A gyermek tevékeny aktivitását a felnőtt pozitív megerősítése, elfogadó viselkedése 

befolyásolja, ismétlésre készteti. Fontos a személyre szabott pozitív értékelés.  

A gyermek csoportbeli közérzete, társas helyzete is hatással van a tapasztalatszerzési 

kedvére. A gyermek a világot komplex módon érzékeli, a tanulás a tevékenységi formák 

komplexitásában érvényesül. A részeken keresztül hat az egész személyiségre. Az óvodai 

nevelés összetett tevékenységi rendszerében jön létre, melyet a hagyományőrzésből adódó 

tevékenységekkel is gazdagítottunk. 

Az örömmel, önként való részvétel, a sikerélmény, a pozitív tanulási tapasztalatok 

kialakulását segítik, amelyek hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra, a 

tanulás belső motívumainak alakulására is./ ismeretek, készségek elsajátításának igénye/.  

A tanulás célja: 

– Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése 

- A gyermek kompetenciájának fejlesztése, attitűdök erősítése, képességek fejlesztése. 

– A tanuláshoz való pozitív viszony alakítása, iskolai életmódra való előkészítés. 

– Érdeklődő, nyitott gyerekek nevelése. 
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Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

- A tanulás feltételeinek megteremtésével tudásgyarapítás, jártasságok, készségek fejlesztése. 

- Értelmi képességek fejlesztése érdeklődésüknek, egyéni fejlettségüknek  megfelelő 

tevékenységgel. 

Fontos feladatunk, hogy az egész nap folyamán nyugodt, derűs légkört biztosítsunk a 

spontán utánzási késztetéséből adódó mintakövető, utánzásos tanulásra. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

A szervezett tanulás során a tapasztalatszerzést több érzékszervet igénybe véve,  sokoldalú 

cselekedtetéssel valósítjuk meg, segítjük a gyermek kreativitásának fejlődését. 

-A tanulásirányítást a gyermek folyamatos megfigyelésére, és a sikerélmény motivációs 

bázisára építjük. A tanulás elsődleges célja a gyermek kompetenciáinak fejlesztése Egyéni 

fejlettségüknek és teljesítőképességüknek megfelelő feladatokkal, pozitív megerősítéssel 

erősítjük a gyermek önbizalmát. Ez ösztönzi a kívánt viselkedés elsajátítására, a feladatok 

meg oldására. A játékos feladatok tovább fokozzák a gyermek érdeklődését, fejlesztik 

kitartását. Arra törekszünk, minél kevesebb kudarc érje a gyermeket, mert ez bátortalanná, 

visszahúzódóvá teszi. 

-  A gyermek az óvodán kívül is nagy mennyiségű spontán tapasztalatra tesz szert, melyet 

a családban, tömegkommunikációból, saját tevékenységei és a felnőttek tevékenységeinek 

megfigyelése során szerez. A spontán szerzett és az irányított tapasztalatok kiegészítik 

egy-mást, ezért tudatosan építünk ezekre az ismeretekre. A gyermek megnyilvánulásából, 

kérdéseiből következtetünk ismereteik elsajátításának szintjére. A tervezésnél arra 

törekszünk, hogy az újabb tapasztalatok szorosan kapcsolódjanak a már meglévőkhöz, 

tartalmuk fokozatosan bővüljön.  

- A tervezett tevékenységek mellett a gyermek kezdeményezését, spontán adódó 

helyzeteket is beépítjük a tapasztalatszerzésbe.  

- Természetes kíváncsiságukat igyekszünk a kérdéseikre adott válaszokkal kielégíteni. 

Érdeklődésüket ezzel is ösztönözni, megfigyeléseiket tudatosan irányítani. 

- Programunk gyermekközpontú, igyekszünk megteremteni annak lehetőségét, hogy minden 

gyermek képességeinek megfelelően fejlődjön. 

- Programunkban a külső világ tevékeny megismerése és a hagyományápolás adja a 

tervezés gerincét. 

-  Ehhez kapcsoljuk a többi tevékenységi forma anyagát, az aktuális feladatokat, melyet 

hetente tervezünk a csoportnaplóban. 

- Éves tervünket évszakokra bontva dolgozzuk ki, számba vesszük a környezet változását, 

az időszak jeles napjait, a hozzá kapcsolódó hagyományokat. 

- A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztésére törekszünk. 

- Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtunk segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

- A tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

 

A nevelési év során tervezett projekthetek: 
- Márton-napi projekthét 

- Egészségnevelési projekthét 

- Adventi projekthét 

- Az én hazám Magyarország projekthét 

- Húsvéti hagyományok projekthét 
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A tanulás szervezeti formái: 

 A szervezett tanulást a testnevelés kivételével legtöbbször kötetlen formában 

valósítjuk meg. 

Lényeges, hogy a gyerekek önként vegyenek részt a különböző tevékenységekben, melyet 

játék közben, többnyire naponta azonos időszakban szervezünk. Fontos a hely kiválasztása, 

nyugodt körülmény megteremtése, hogy ne zavarja a kialakult játékot, utána ismét 

bekapcsolódhatnak a játéktevékenységbe a gyerekek. 

Napirendünk, heti rendünk rugalmassága lehetővé teszi, hogy a nevelési helyzettől, a 

gyermek tevékenységétől függően a nap bármely szakában is sor kerülhet szervezett 

tanulásra. 

A hetirendünk a napirendhez hasonlóan folyamatosságot, rendszerességet jelent a gyermek 

számára. 

A gyermek egészséges fejlődéséhez napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, a 

megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésével, 

megszervezésével.  

HETIREND 

Szervezett tevékenység Spontán tevékenység 

  

Kezdeményezett 

 

Spontán lehetőségek:  

 

– gyermeki kérdés 

 

 – tevékenységek 

 

– gyermeki kezdeményezések  

 

– aktualitások 

 

– egyéni élmények 

 

 

 

A hét kötött 

napján 

Testnevelés  

A hét 

minden 

napján 

Mindennapos 

testnevelés 

Mese-vers 

A hét minden 

napján 

 Külső világ tevékeny 

megismerése, 

Matematika, Ének-

zene,  Rajzolás, 

mintázás, kézimunka 

feladatainak komplex 

megvalósítása 

  

A időtartamokat a csoportvezető rugalmasan igazítja a saját csoportjához: 

 

Korcsoportok      3-4 évesek 4-5 évesek          5-6-7 évesek 

Időtartam 5 - 15 perc       15-25 perc 25 - 35 perc szerint 

 

A szervezett tevékenységekben a gyerekek egy része vesz részt. Igyekszünk folyamatosan 

fejleszteni kitartásukat, életkoruknak megfelelő időtartamig kialakítani a tanuláshoz 

szükséges munkafegyelmet, türelmes várakozásra szoktatjuk a gyermeket. 

Segítjük az önálló feladatvégzést, kitartásukat, feladattudatukat erősítjük. 
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A tevékenységekben való tanulás tartalmától függően, alkalomszerűen frontális és mikro 

csoportos foglalkozási formát is alkalmazunk, illetve nagy hangsúlyt kap a differenciált 

egyéni fejlesztés is, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esetében. 

Egyénre szabott differenciált feladatok tervezésével, egyéni foglalkoztatás keretében 

valósítjuk meg a kiemelkedő képességűek, vagy a részképesség zavarral küzdő, gyengébb 

képességű gyerekek fejlesztését. 

A 6-7 éveseknél figyelemmel kísérjük, hogy rendszeresen vegyenek részt a tanulás folyama-

tában, szervezett tevékenységekben életkoruknak megfelelő időtartamban. 

Sikerkritérium, a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén:  

- Igyekeznek sikerrel megoldani a feladatokat. 

- Képesek azonosulni a feladatokkal. 

- Fejlődik együttműködési képességük. 

- Hozzászoknak az önellenőrzéshez, mások munkájának ellenőrzéséhez.  

- Az iskolai tanulás megkezdéséhez rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel, önfegyelemmel. 

 

5. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Az óvoda a közoktatási rendszer nevelési intézménye. 

Nevelési célkitűzésünk sikeresebb megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartunk a 

családdal, iskolával, szociális és egészségügyi intézményekkel, amelyek a gyermek óvodába 

lépése előtt, óvodai élete alatt, és után meghatározó szerepet töltenek be. 

Fontosnak tartjuk a kapcsolattartás ápolását, melyben kezdeményezők és együttműködők 

vagyunk. 

A kapcsolattartás kiemelt területe a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai 

fejlesztőprogramjának is.  

A minőségirányítási programban rögzítettek alapján partneri elégedettség vizsgálatot 

végzünk. 

5.1. AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD  

5.1.1. Az együttműködés alapelvei: 

A gyermekek nevelésében a család szerepe az elsődleges, erre épít az óvoda. Mivel az 

óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését, alapvető a 

családdal való szoros együttműködés. 

Szeretnénk elérni, hogy a szülők: 

– Szívesen, bizalommal vegyék igénybe szolgáltatásainkat 

– Ismerjék, véleményezzék és támogassák az óvodában folyó nevelőmunkát 

– Aktívan kapcsolódjanak be az óvodai élet szervezésébe 

 

Az együttműködés jó partnerkapcsolatban valósul meg. A szülőkkel eddig kialakított 

hagyományok ápolását tartjuk fontosnak. Igyekszünk elérni, hogy a szülő az óvónőben 

támaszt és segítőtársat találjon. Kapcsolatunk a tapintatra épül. Igyekszünk megismerni a 

szülői ház szokásait. Elfogadjuk a gyermeknevelésben tapasztalt hiányosságokat, a család 

nevelési felfogásából adódó különbözőségeket. Tapintatosan alakítjuk, befolyásoljuk a 

szülők életmódszemléletét, amíg a szülő ezt elfogadja. Kapcsolattartásunkban a szülő 

érezze az őszinte segítő szándékot, amely a közös programok szervezésével még jobban 

mélyül.  

Érvényesüljön a szülő részéről is az alapvető viselkedési szokások betartása a felnőtt 

kapcsolatokban, tapintatos, halk tónusú beszédforma az intézmény dolgozóival szemben.  
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Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, ehhez igazítja a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

A szülők képviseletét az általuk választott Szülői Szervezet látja el a Szervezeti és Működési Szabályzat 

alapján, részt vesznek az óvoda életében.  

A Szülői szervezet tagjai közvetlen kapcsolatot tartanak a szülők és az óvónők között, segítik az óvodai 

rendezvények, családos programok sikeres megszervezését.  

 

5.1.2. A családdal való kapcsolattartás formái: 

- Naponkénti beszélgetések: Őszinte bizalmon alapul, Információt adunk a gyermek állapotáról: 

- Családlátogatás: A közvetlen, meghitt beszélgetések erősítik a szülő – óvónő 

kapcsolatot, és érzelmi többletet jelent az óvónő - gyermek kapcsolatban is. Ennek során 

megismerjük a család szociális körülményeit, illetve be nem jelentett, vagy igazolatlan hiányzás 

esetén ismételten felkeressük a családot.  

Felkeressük a leendő óvodásaink családját is, vagy a be nem íratott gyermek családját. 

-  Szülői értekezlet: Jó alkalom arra, hogy a szülők megismerkedhessenek az óvoda rendjével, 

feladataival /összevont és csoportszintű szülői értekezletek/. Bizalomteli, oldott hangú 

beszélgetésben a szülő érdeklődését kiváltó téma megvitatására is alkalmat adunk. 

- Fogadó óra: Igény szerint meghittebb beszélgetésre ad alkalmat. Tájékoztatjuk a szülőt 

gyermeke fejlődéséről, haladásáról, esetleges problémákról, tanácsot adunk otthoni 

fejlesztéséhez, a család nevelési módszereihez. 

– Közös programok, nyílt ünnepek: A szülők is bekapcsolódnak egy-egy ünnep 

lebonyolításába /Karácsony, Farsang, Évzáró /.  

– Nyílt nap, az óvoda megismerése, egész napos program 

Közős munkadélutánokon együtt vesznek részt szülők a gyerekekkel a süteménysütésben, 

karácsonyi ajándékkészítésben.  

– Családos programok: játék foglalkozás, mesedélután, barkács foglalkozás, egész napos 

program / szülők, testvér, nagymama is részt vehet / 

– Baba-mama klub, Csalogató: leendő óvodások, beiratkozott gyerekek anyukával együtt 

ismerkednek az óvodával 

– Faliújság: tájékoztatás, hirdetmény, plakát rendezvényre 

Óvodánk nyitott, arra törekszünk, minél jobban betekinthessenek a szülők az óvoda életébe, 

magasabb részvételi arányban vegyenek részt a szülői értekezleten, egyéb programunkon a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülei is. 

A közös tevékenységek az együtt töltött idő segítse az óvoda-család, szülő-gyermek 

kapcsolatot, a szülő szerep erősödését. 
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5. 2. KAPCSOLATOK KÜLSŐ INTÉZMÉNYEKKEL 

5.2.1. Kapcsolat más nevelési, oktatási intézménnyel 

 

5.2.1.1.Óvoda és más nevelési intézmény  

Az óvodai fejlesztőprogram feladatainak hatékonyabb megvalósításához, a 

sikeres IPR adaptációhoz kapcsolatot tartunk jó gyakorlatot bemutató óvodákkal, 

többcélú intézményekkel. Rendszeresen vállaljuk a szakmai műhelymunkában való 

részvételt, hospitálást, jó gyakorlat megtekintését . A szakmai kitekintés lehetőséget ad 

további tapasztalatszerzésre, segíti számunkra a szakmai megújulást, és megerősítést jelent eddigi 

munkánkhoz. 

Az óvoda és az iskola 
 Az óvodai fejlesztőprogram keretében, különösen a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek iskolai beilleszkedésének könnyítésére az iskolával együtt Óvoda -

iskola átmenetet megkönnyítő munkacsoport éves terv alapján tartja a  kapcsolatot. 

Fontosnak tartjuk a két intézmény nevelőmunkájának az összehangolását, 

együttműködését, nélkülözhetetlen tartalmi kapcsolat kialakítását, hogy lehetővé 

tegyük gyermekeink számára az óvodából az iskolába való zavartalan átmenetet. 

Arra törekszünk, hogy az óvónő és az iskolai pedagógus szoros nevelőpartneri 

kapcsolatot alakítson ki, ezzel is elősegítve a zökkenőmentes iskolakezdést.  

 

Az együttműködés tartalma: 

A hatékony együttműködés érdekében megismerkedünk az iskola nevelési 

alapelveivel, lehetőséget adunk számukra az óvodai nevelési módszerek, eljárások 

megismerésére. A korábbi évek hagyományainak megfelelően továbbra is élni kívánunk a 

kölcsönös látogatás lehetőségeivel. A nagycsoportosokkal május hónapban látogatást 

teszünk az első osztályba. Ismerkedünk az épület helyiségeivel, a leendő tanítójukkal, akit 

meghívunk évzáró ünnepélyünkre. Közös iskolai ünnepélyen /Március 15./. közös 

kiránduláson veszünk részt, vannak közös rendezvényeink. A tanévnyitóra elkísérjük volt 

nagycsoportosainkat. Tanév elején tájékoztatást adunk az elsős nevelőnek a gyermekek 

fejlődésétől, egyéni bánásmód tapasztalatairól, várható alkalmazkodási nehézségekről. 

Figyelemmel kísérjük a gyermek beilleszkedését, az első hónapban meglátogatjuk őket 

tanórán, részt veszünk a nyíltnapon. A tanítójuk elmondja tapasztalatait, amelyek segítenek 

további munkánkban. 

Félévkor visszajelzést kapunk a gyerekek haladásáról. 

5.2.2. Kapcsolat közművelődési intézménnyel 

A Kastélykerti ÁMK Művelődési Házzal való kapcsolatok ápolásában az integráción 

belül sajátos lehetőségeket kihasználjuk, melyek elősegítik nevelési feladataink sokoldalú 

megoldását. Ideiglenes és állandó kiállításait tekinthetjük meg a gyermekekkel a Rhédey 

kastélyban /festmények, fafaragók alkotásai/. 

Ismerkedünk a Könyvtárral, a könyvkölcsönzéssel. 

Falusi szintű rendezvényeken az óvodások is részt vesznek a szülőkkel együtt.  

Az intézménnyel való együttműködés eredményeként az óvodások kis műsorral színesítik a 

falunapot. Szülőkkel együtt részt veszünk a március 15-ei koszorúzáson. 

Az óvodásoknak szóló báb-, mesejáték és zenés előadásokon a gyerekek a szülővel együtt 

vesznek részt.  

A Művelődési Ház által szervezett programokkal a kulturált szórakozási lehetőség bővül, 

lehetőséget ad a családok együttlétére.  

Közös célunk a települési programok színvonalas megvalósítása. 
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5.2.3.Kapcsolatok egészségügyi és szociális intézményekkel  

Jó a kapcsolatunk a háziorvossal, védőnővel, fogorvossal. Együttműködésünket a 

gyermekek egészségének megőrzése érdekében tartjuk fontosnak. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal hatékony együttműködést sikerült 

kialakítanunk. 

Rendszeresen részt veszünk a szakmaközi megbeszéléseken. Ha szükséges jelezzük a 

problémát. 

Hagyományos kapcsolatunk van az Idősek Klubjával. Mindkét helyen kis műsorral 

köszöntjük az idős embereket /karácsony, idősek hónapja, anyák napja/ alkalmával. 

 

5.2.4.Kapcsolatok nevelési szakintézményekkel 

Együttműködünk a Megyei Szakmai Szolgáltató Intézettel. Szakmai napokon, 

továbbképzéseken részt veszünk. Szaktanácsadónkon keresztül is tartjuk az intézménnyel a 

kapcsolatot, a sikeres együttműködés segíti pedagógiai munkánkat. 

Járási feladat az EPSZ szolgáltatása. A Nevelési Tanácsadóval sajátos kapcsolat alakult ki. 

Kérésünkre fejlettségszint vizsgálatot és logopédiai szűrést végeznek. Segítségünkre vannak a 

gyerekek sikeres beiskolázásában. A logopédus, fejlesztő pedagógus hetente kijár 

intézményünkbe, a fejlesztő foglalkozások helyben történnek. 

Az átlagtól eltérő, sérült gyermekeket javaslatukra a Debrecenben működő Rehabilitációs 

Szakértői Bizottsághoz irányítjuk. 

 

5.2.5. Kapcsolat a fenntartóval 

Az Önkormányzattal, mint fenntartó szervvel jó a kapcsolatunk. Biztosítják a fenntartás - 

működés feltételeit. Folyamatosan figyelemmel kísérik az óvodában folyó nevelőmunkát.  

A vezető óvónő a képviselő-testületnek beszámol az óvoda életéről. 

Továbbra is fontosnak tartjuk a szoros együttműködést az intézmény és a fenntartó között. 

Jelenleg nem működik Kisebbségi Önkormányzat, amely segíthetné a kisebbségi nevelés 

feladatainak megvalósulását.   

 

6. SAJÁTOS FELADATOK, SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 

6.1. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 

 Községünkben az utóbbi évek társadalmi - gazdasági változásai kedvezőtlenül hatnak. 

Egyre többen vannak munka nélkül. Nő a betelepülők száma, a peremhelyzetben élők száma, 

akik a jobb megélhetés reményében költöznek ide. Nő a mindennapi gondokkal, 

megélhetéssel küzdő családok száma. Tapasztalható a szülői szerep gyengülése a gyermek 

személyiségének fejlesztésében, így egyre inkább előtérbe kerül az óvoda óvó - védő, 

szociális, személyiségfejlesztő szerepe a szociokulturális hátrányok leküzdésében. 

Gyermekeink iránt érzett felelősség nagyobb odafigyelést kíván tőlünk, 

óvodapedagógusoktól. 

 

A gyermekvédelem célja:  

- A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának, és magatartási, tanulási zavar kialakulásának megelőzése 

- A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek időben kezdjék meg az általános 

iskolát. 
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Feladatok: 

- A családok helyzetének tapintatos feltárása, szociokulturális hátrányokat előidéző 

okok felismerése, hatásának enyhítése. 

- Bizalom teli, rendszeres kapcsolat kialakítása a szülőkkel 

- Rendszeres óvodába járás elérése, hiányzások csökkentése 

- Fokozott odafigyeléssel személyiségproblémák felismerése /zárkózottság, neurotikus 

tünetek, magatartási zavarok/. 

- Preventív tevékenység megszervezésével biztosítjuk az egyéni bánásmód 

érvényesülését, a személyiség harmonikus fejlődését. 

- Családlátogatás, visszatérő családlátogatás - a család fokozott figyelemmel kisérése. 

- Súlyosabb problémák esetén szakemberhez irányítjuk a gyermeket /orvos, Nevelési 

Tanácsadó/. 

- Felvilágosítás a lehetséges kedvezményekről. Gyors, pontos, szakszerű ügyintézés: 

külső segítség biztosítása; 

- A szülők segítése: nevelési, gondozási tanácsok, mentálhigiénés ismeretek átadása; 

- Együttműködés a családgondozóval, háziorvossal, és a gyámügy képviselőivel. 

- Szükség szerint felvesszük a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetőjével, az önkormányzat gyámügyi előadójával. 

 

A gyermekvédelmi tevékenység és az együttműködés kiemelt terület a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztésében is. 

 

6.1.1. Az óvónő gyermekvédelmi feladatai 

 A gyermekvédelmi feladatokat minden csoportban a csoportvezető óvónő végzi. 

Tanév elején összegyűjti a hátrányos helyzetűek, veszélyeztetettek számát, okait, három 

vagy több gyermekes családban élők számát, sérült gyermekek számát, csonka családban 

élők számát. 

Ennek függvényében végzi a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  

Tájékoztatja a vezető óvónőt, szükség szerint közösen döntenek gyermekvédelmi 

nyilvántartásba vételről. Felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével. A 

csoportvezető tájékoztatása alapján a statisztikai összesítést a vezető óvónő végzi. 

Szakirodalom ajánlása az óvodapedagógusoknak. Javaslatot tesz a szülőnek a gyermek 

rugalmas beiskolázására. 

6.1.2. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

A szociális körülményekből adódó hátrányok kompenzálásában jelentős szerepet vállal. 

- Kulturális program szervezése (óvodában mozi, báb, és zenés műsor) 

- Kulturális rendezvény szervezése / nyílt ünnep, egész napos program, családos 

program, vetélkedők / 

- Kirándulás, egyéb program szervezése településen kívül. 

- Integrációs pályázati lehetőségtől függően /játék, kifestő, mesekönyv, írószerek, 

tisztasági csomag karácsonyi, gyermeknapi ajándékcsomag, ruhanemű juttatása./ 

6.1.3. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 

Az esélyegyenlőségi intézkedések alapvető célja, hogy biztosítsa a szegregációmentességet, 

és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Különös figyelmet fordítunk a 

halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére. 
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- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések célja: 

- A szolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek beóvodázása - teljes körű beóvodázás 

- Hátrányok kompenzálása, felzárkóztatás 

- Esélyegyenlőség előmozdítása, esélyteremtés a személyiség kibontakozásához  

Az intézmény esélyegyenlőséget szolgáló intézkedései összehangoltan valósulnak meg a 

helyi Települési Esélyegyenlőségi Programmal. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

esélyegyenlőségét segíti az óvodai fejlesztőprogram (IPR) feladatainak megvalósítása. 

 

6.2. KISEBBSÉGI FELADATOK  

 A cigány etnikum számára a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, tekintettel 

a sajátos kultúrájukból, életvitelükből adódó különbözőségekre. 

– Az óvodai nevelés során segítjük az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 

átörökítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. 

– A személyiség sokoldalú fejlesztése, beilleszkedésük elősegítése, a sikeres iskolakezdéshez 

szükséges képességek fejlesztése.  

 

6.3. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK FEJLESZTÉSE 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

Különösen jelentős az óvoda együttműködés szerepe az ágazati jogszabályokban 

meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

6.3.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermek 

6.3.1.1.Sajátos nevelési igényű gyermek: szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi, vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autisztikus, spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral, 

(súlyos tanulási figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Alapelvünk: 

– A sajátos nevelési igényű gyermek joga, hogy különleges gondozás keretében megfelelő 

ellátásban részesüljön 

– Emberi méltóság tiszteletben tartása 

– Integrált nevelés a többi gyermekkel együtt 

– Inkluzív szemlélet, befogadó óvodai közösség, társadalmi érzékenység tudatosítása / 

 – Empátia, tolerancia, segítőkészség 

– Szakértői véleményre alapozott fejlesztés 

Fejlesztésük speciális szakember bevonásával a Rehabilitációs Szakértői Bizottság 

szakvéleménye alapján történhet. / gyógypedagógus- orvos- pszichológus-neurológus 

komplex diagnózisa /  

SNI típusai: – organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenesség 

  – organikus okokra vissza nem vezethető rendellenesség 

A fejlesztés célja: 

–Befogadó óvodai környezetben váljon természetessé a gyerekek különbözősége. 

– A sajátos nevelési igényű gyermeknek az egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség biztosítása 

– Fejlődésük elősegítése, hogy a társadalomba könnyebben beilleszkedjenek 

Feladat: 

- A befogadó-inkluzív nevelés során a gyermekek elfogadtatása a gyerekközösséggel. 
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- A gyerekek segítsék a gyermeket a napirendben való tájékozódásban, a csoport 

mindennapos tevékenységében. 

- A sajátos nevelési igényű gyermek sérüléséből adódó hátrányok kompenzálása. 

- A szakemberek segítségével személyiségük fejlesztése, az iskolára való felkészítése 

A tevékenységek megszervezése 

A fejlesztés sajátos eszközökkel, módszerekkel történjen. 

A terelhetőségnél figyelembe kell venni a sérülés jellegét, súlyosságát. Egyéb területen fontos 

a gyermekben rejlő képességek elismerése, kiemelkedő teljesítménye. /Pozitív énkép 

erősítése/ 

A sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztéshez szükséges a humán erőforrás, tárgyi 

feltételek megteremtése, speciális fejlesztőeszközök beszerzése.  

Sikerkritérium, a fejlődés várható eredményei: 

- A sérülés specifikumától, a terápiás idő tartamától, a gyermek terhelhetőségétől 

függően változik a fejlődés üteme, valamint az eredményesség. Az optimális az 

lenne, ha minden gyermeket fel tudnánk készíteni az iskolára  speciális szakember 

segítsége mellett el tudja végezni az általános iskolát. 

- Az enyhébb esetekben az óvoda nagycsoportjára a gyermek érje el azt a szintet, mint 

a kortársai.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett 

pedagógiai munka mellett érhetik csak el az elvárt fejlettséget. 

 

6.3.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek: Szakértői bizottság 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít. Társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd. Közösségbe való 

beilleszkedése, személyiségfejlődése sajátos tendenciákat mutat.  

A fejlesztés célja: 

- Befogadó óvodai környezetben váljon természetessé a gyerekek különbözősége. 

- Fejlődésük elősegítése, társas kapcsolati és tanulási problémák csökkentése hogy a 

társadalomba könnyebben beilleszkedjenek. 

Feladat: 

- Szocializáció segítése 

- Társakkal való kapcsolat szabályainak elsajátítása 

- Helyes viselkedési szokások mélyítése, pozitív énkép erősítése 

- Tanulást segítő képességek fejlesztése 

A tevékenységek megszervezése 

A befogadó óvodai környezetben a magatartási és tanulási nehézséggel küzdő gyermek 

fejlesztése sajátos eszközökkel, módszerekkel. Fontos a gyermekben rejlő képességek 

elismerése, pozitív énkép erősítése.  
 

Sikerkritérium, a fejlődés várható eredményei: 

- A gyermek figyelme tartósabb 

- Csökkennek tanulási nehézségei 

- Hosszabb rövidebb időre elfogadja a közösségi élet szabályait 

- Kompromisszumra képes, csökkennek a gyermek konfliktusai társaival 

- Az enyhébb esetekben az óvoda nagycsoportjára el kell érnie a gyermeknek azt a 

szintet, mint a kortársai. 
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6.3.1.3.Kiemelten tehetséges gyermek: Az a gyermek, aki életkorához képest átlag feletti általános, 

vagy speciális ismeretekkel, képességekkel rendelkezik. 

Kitűnik társai közül kíváncsiságában, beszédkészségében, érdeklődésben, problémalátásban, 

kreativitásban, tevékenységek iránti motiváltságban. 

A fejlesztés célja: 

– Óvodai nevelés során az átlag feletti képességekkel rendelkező gyerekek speciális 

képességei fejlődjenek. 

Feladat: 

– Az átlag feletti, kiemelkedő képességgel rendelkező gyermek felismerése. 

– Az átlag feletti képességekkel rendelkező gyerekek speciális képességei fejlesztése. 

– A kiemelkedő terület iránti motiváltság növelése. / zene, mozgás, kézügyesség, alkotás, 

gondolkodás,  

– Lehetőségek feltérképezése, a tehetséggondozás tárgyi feltételek megteremtése. 

– Tehetség ígéretek fejlesztése, ehhez szükséges módszertani ismeretek gyarapítása.  

A tevékenységek megszervezése 

Az átlag feletti általános, vagy speciális ismeretekkel, képességekkel rendelkező gyermek felismerése 

napi óvodai tevékenységek során. A gyermek átlag feletti képességeinek fejlesztéséhez fontos az 

óvónő felkészültsége, a differenciált tevékenység biztosítása, a gyermek egyéni fejlesztése. 

 

Sikerkritérium, a fejlődés várható eredményei: 

– A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermek egyéni érdeklődésének megfelelően 

segítséget kap képességeinek fejlesztéséhez, ezáltal erősödik motiváltsága. 

 

6.3.1.4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek halmozottan hátrányos helyzetét a szülő 

iskolai végzettségéről szóló önkéntes nyilatkozata alapján a jegyző határozatban állapítja meg.  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

Óvodai Integrációs Program szerint megszervezett óvodai fejlesztőprogram keretében történik. 

Ennek kiemelt területei: 

1. Szervezési feladatok 
1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása 

1.2. Integrációt segítő csoportalakítás 

1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 

1.4. Az óvoda nyitva tartása 

2. A nevelőtestület együttműködése 

3. A pedagógiai munka kiemelt területei 
3.1. Állapotfelmérés 

3.2. Kommunikációs nevelés 

3.3.Érzelmi nevelés, szocializáció 

3.4.Egészséges életmódra nevelés 

3.5.Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

3.6. Módszerek / Korszerű óvodapedagógiai módszerek, Szülőkkel együttműködés/ 

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munka 
4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok 

4.2. Védőnői tanácsadás 

4.3 Gyermekjóléti szolgálattal, szociális ellátórendszerrel való együttműködés 

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 

5.1. Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat 

5.2. Védőnői hálózat 
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5.3. Szakmai szolgáltatók 

5.4. Egyéb kapcsolatok 

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása 

6.1. Iskolaérettség elérését segítő pedagógiai munka:  

6.2. Iskolai beíratás 

6.3. Óvoda - iskola átmenet segítése 

6.4. Iskolakezdés nyomon követése 

7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 
7.1. Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

7.2. A gyermek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 

7.3. Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 

7.4. Egyéni beszélgetések 

7.5. Szülői közösségek alakítása 

7.6. Partnerközpontú működés 

8. Intézményi önértékelés, eredményesség 

8.1. Intézményi önértékelés 

8.2. Eredményesség, hozzáadott pedagógiai érték 

 

A részterületek kidolgozása beépítve a pedagógiai program megfelelő fejezeteiben 

találhatók. 

 

6.4. MIGRÁNS GYEREKEK INTERKULTURÁLIS NEVELÉSE 

Migráns gyermek: az, aki nem magyar állampolgár, családja Magyarországon tartózkodik, illetve 

menekült státuszú. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok, (továbbiakban migráns) gyermekeiknek óvodai 

nevelésben biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, 

az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 

 

Alapelv: 

– A migráns gyerekek azonos feltételekkel vehetik igénybe az óvodai nevelést 

– Emberi méltóság elismerése tiszteletben tartása  

 

Feladatok: 

– Kapcsolatfelvétel a szülőkkel 

– Információ a gyermek kultúrájáról, vallásáról, szokásairól, egyediségéről 

– Eltérő szokás, kultúra, viselkedés mód értékként való ismertetése a csoporttal 

– A gyermek empátiás befogadása - csoport érzékenyítése, ráhangolás 

– Érzelmi biztonság megteremtése 

– Segítség a magyar nyelv elsajátításában 

– Leghatékonyabb eszköz a játék, a fejlesztés tere maga az óvodai közösség 

 

Sikerkritérium: 

– Szívesen jár óvodába, a gyermekközösség tagjának érzi magát 

– Szívesen játszik társaival, a csoporttársak is keresik a társaságát 

– Megérti a magyar szavak jelentését, tőmondatban képes kimondani.  

 

7. SZERVEZETI LEÍRÁS 
Az ÁMK vezető felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Az ÁMK vezető 

a munkáltatói jogokat gyakorolja az óvoda dolgozóinál. A gazdálkodási feladatok végzésében 

az óvoda és az önkormányzat között létrejött megállapodás az irányadó. 
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Az intézmény szakmai szempontból önálló. Az óvoda élén az ÁMK vezető áll, az intézmény 

egyszemélyi felelőse. Hatáskörébe tartozik a szakmai irányítás, a rendelkezésre álló 

költségvetés alapján az intézmény működtetéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek 

biztosítása. 

 

Feladata: pedagógiai, munkaügyi, gazdálkodási, tanügy-igazgatási feladatok ellátása. 

Ezen belül: 

- szabályok szerinti szakszerű működtetés 

- adminisztrációs munkák 

- nevelőtestület vezetése: a nevelőmunka irányítása, szervezése, koordinálás, ellenőrzés. 

- önfejlesztés, az óvónők szakmai fejlesztése 

- minőségi működtetés / a minőség javítása/ 

- külső kapcsolatok, együttműködés. 

 

Szülői szervezet. 

A Nkt. 73 §-a alapján a szülők jogaik, kötelességeik képviselete érdekében csoportonként 3-

3 fős tagot választanak, munkaközösséget hoznak létre, mely az Szülői Munkaközösség 

Szabályzata alapján működik, 6 tagú választmánnyal, élén elnökkel.  

A szülők képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot.  

 

8. AZ ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 

8.1. PEDAGÓGIAI DOKUMNETÁCIÓ 

- Közművelődési és Pedagógiai program  

- Helyi Óvodai Pedagógiai Program 

- Óvodavezető éves munkaterve 

- Gyermekvédelmi munkaterv 

- IPR feladatok – Cselekvési ütemterv 

- IPR munkacsoport munkaterve (Beóvodázási munkacs. terve, Óvoda-iskola átmenet 

munkacsoport terve. 

- Éves tematikus terv 

- Projekthetek tervei 

- Óvodai törzskönyv 

- Felvételi és előjegyzési napló 

- Felvételi és mulasztási napló 

- Étkezők nyilvántartása 

- Óvodai csoport napló  

- Csoportok tervező munkája: 

- Nevelési terv 

- Tevékenységi terv heti bontásban / benne: HHH integráció / 

- Egyéni fejlesztési tervek, Foglalkozási napló (3H) 

- Fejlődési napló: – óvodába lépéskor, és minden nevelési év végén 

– Beszoktatás tapasztalatai 

– Difer mérés 3H-s gyerekeknél 

- Szülő tájékoztatása a gyermek fejlődéséről ( 2 alk.) 
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8.2. AZ ÓVODAI CSOPORTOK ÉS A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK 

ELLENŐRZÉSE 

 A programunkban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges az ellenőrzés.  

Ez kiterjed: 

- nevelő-oktató munka feltételeinek ellenőrzésére /tanévkezdéskor, költségvetés 

tervezéskor/ 

- munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére 

- megbízások, egyéb feladatvállalás teljesítésére 

- óvodapedagógus nevelői hatékonyságának, szakmai munkájának ellenőrzésére, 

értékelésére, teljesítményértékelés 

- munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre 

- a gyerekek fejlettségének nyomon követésére 

A vezető óvónő, mint csoportban nevelő, együtt dolgozik az óvónőkkel, napi információi 

vannak a megvalósulás minden mozzanatáról. A nevelő-fejlesztő munka értékelését a 

közvetlen beszélgetések is segítik. 

Fenntartó általi ellenőrzés:  

– Óvodavezető éves beszámolója a nevelőmunka eredményeiről a képviselő-testületnek   

– Szakértői vizsgálat kérése.  

 

8.3. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMONKÖVETÉSE 

Legfontosabbnak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését: Játék során, társas 

kapcsolatait, kommunikációját, gyermekmunkák elemzését. Ezek segítik a gyermek 

megismerését. 

Direkt mérést csak szükséges esetben végzünk. / Difer –HHH-s gyerekek/ 

A csoport és a gyermek fejlődése: 

- a csoportok ellenőrzése, gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése / kötelezően 

vezetett dokumentum 

- az óvónő saját munkájának eredményességét önelemzéssel, a gyermek és a csoport 

folyamatos ellenőrzésével is végzi.  

Óvodába lépéskor önkéntes adatszolgáltatással Anamnézist készítünk kérdőíves formában, 

beszélgetéssel kiegészítve. 

Feljegyzést készítünk a beszoktatás időszakáról. 

A gyermek fejlődésének tapasztalatait minden gyermekről fejlődési naplóban rögzítjük. Ez 

tartalmazza a gyermek erősségeit, fejlesztendő területeket, az alábbi szempontok szerint: 

egészséges életmód alakítása, mozgásfejlődés, beszédfejlődés, értelmi fejlődés, érzelmi élet 

fejlődése, szociális magatartás. 

Difer mérés- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél 

Nyomon követhető a gyermek fejlődése, a hozzáadott pedagógiai érték. 

Fejlettségszint mérése és logopédiai szűrés: a Nevelési Tanácsadón keresztül logopédus, 

pszichológus, fejlesztő pedagógus végez méréseket. 

A kapott eredmények alapján fejlesztik a gyermeket, és végzik a felzárkóztatást a Nevelési 

Tanácsadó szakemberei. Az általuk kiadott szakvélemény segítség az óvodapedagógusnak a 

gyermek csoportban való fejlesztéséhez is. 

Ha szükséges iskolaérettségi vizsgálatot kérünk a gyermek beiskolázásához. 

Az éves nevelőmunka értékelése során a csoportvezetők megfogalmazzák, hogy megjelennek-

e a tervezett fejlesztő hatások, a gyermek viselkedésében megfigyelhető-e a változás, a 

fejlődés? 
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8.4. A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Részletesen az Intézmény önértékelési programja tartalmazza a pedagógusok teljesítmény 

értékelését, alkalmazottak munkájának ellenőrzését, az ellenőrzés területeit, szempontjait. 

Ellenőrzés, értékelés a Jogszabályban előírtak, és az önértékelési kézikönyv szerint történik. 

8.5. A HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 

 A helyi nevelési program értékelésével választ kapunk a program gyakorlatban 

történő beválására. Év végén elemezzük, értékeljük a tapasztalatokat. 

Felülvizsgálatára 4 évenként kerül sor.  

 

A program megvalósulásának ellenőrzése, értékelése tervszerű szempontok alapján 

történik: 

- Jogszabályi változásnak megfelelés 

- Az iskolába lépő gyerekek vizsgálatával a nevelés eredményessége megítélhető.  

- Mit adott a helyi program a gyermekeknek, milyen eredményeket hozott a 

gyermekek fejlődésében? 

- A gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett nevelő-fejlesztő tartalmak? 

- Mit mutatnak a szülők visszajelzései? 

- A nevelőtestület munkakedvét, pedagógiai kultúráját mennyire fokozta az óvoda 

nevelési programja. 

- Az óvodapedagógusok felkészültsége mennyiben segítette a programban 

megfogalmazott feladatok megvalósítását. 

 

8.6.AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI_SZAKMAI ELLENŐRZÉSE 

Külső intézményértékelési mechanizmus működése, a külső értékelés szempontjai, az 

értékelési eredmények visszacsatolásának módjai 

 

A szakmai ellenőrzés célja: 

- Az óvoda funkciójának, célrendszerének elemzése, értékelése a Pedagógiai Program 

és a gyakorlat összevetése alapján. 

- Az intézmény pedagógiai program szerinti működésének, a program 

megvalósulásának ellenőrzése. 

- A pedagógiai szakmai munka értékelése. 

- A vezetői feladatok ellátásának, a vezetői program megvalósulásának vizsgálata. 

- Az intézményi működés eredményességének, a pedagógiai programban foglaltak 

gyakorlati megvalósulásának vizsgálata. 

 

A szakmai ellenőrzés módszerei: 

- Dokumentum elemzés: Alapító Okirat, SZMSZ, Pedagógiai Program, 

Csoportnaplók, 

- Beiskolázási terv 

- A gyermekekről készült dokumentumok és a Pedagógiai Program koherenciájának  

vizsgálata, 

- A tárgyi és személyi feltételek áttekintése, közvetlen interjúk, beszélgetések 

 

A szakmai ellenőrzés vizsgálati területei: 

- Az óvoda funkcióinak való megfelelés vizsgálata 

- Az óvoda célrendszerének vizsgálata 

- Az óvodai részcélok vizsgálata 
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Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei 
Forrás: Országos tanfelügyelet Kézikönyv óvodák számára 

Az emberi erőforrások minisztere által 2015. október 05-én elfogadott óvodai tájékoztató anyag 

 

Az intézmény értékelése során a szakértők az alábbi területekről származó adatokat és 

tapasztalatokat használják fel: 

1. Pedagógiai folyamatok 

2. Személyiség-és közösségfejlesztés 

3. Eredmények 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

6. A pedagógiai munka feltételei 

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

A fenti területekről az alábbi kiemelt tartalmak vizsgálata folyik az ellenőrzés során: 

1. Pedagógiai folyamatok 

- Tervezés 

Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés (PP, továbbképzési program, 

beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi tervek elkészítése)? 

Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az 

operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? (PP, munkaterv, házirend) 

- Megvalósítás 

A tervek megvalósítása 

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan 

épülnek egymásra? 

Milyen a pedagógusok éves tervezésének, a tevékenységekben megvalósuló 

képességfejlesztés és nevelési feladatok közvetítésének, azok tényleges megvalósulásának a 

viszonya? (pedagógiai program, éves nevelési tervek, tevékenységi tervek, ütemterv, 

csoportnapló) 

Hogyan működik a gyakorlatban, a pedagógiai programban meghatározott gyermeki 

értékelés (gyermekek fejlődésének nyomon követése)? (PP, csoportnapló, gyermekek 

egyéni fejlődési dokumentációja) 

- Ellenőrzés 

Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? (Ki, mit milyen céllal, milyen 

gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?) 

- Értékelés 

Hogyan történik az intézményben az értékelés? (Intézményi önértékelés, pedagógusok 

szakmai munkájának értékelése.) 

- Korrekció 

Mi történik az ellenőrzés eredményeivel? 

Mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? (Elégedettségmérés, intézményi 

önértékelés, pedagógusértékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb  mérések) 

2. Személyiség-és közösségfejlesztés 

- Személyiségfejlesztés 

Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségés 

közösségfejlesztési feladatok? 

Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?  

Hogyan ismerik meg az egyes gyermekek személyes és szociális készségeit, képességeit? 

Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit? (Különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre.) 

Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 
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Hogyan támogatják a tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a 

képességfejlesztést? 

Hogyan történik az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, 

hiányosságok értékelése? 

- Közösségfejlesztés 

Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

Milyen közösségépítő tevékenységei vannak az intézménynek?  

Milyen egyéb foglalkozásokat szervez az intézmény? 

3.Eredmények 

Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

(Például:- elégedettség mérés eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők) 

Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? (Pl. Minőségdíj)  

Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

Hogyan valósul meg a gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon 

követése? 

4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

5.Az intézmény külső kapcsolatai 

Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?  

Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, 

megyei szint, országos szint)? 

6.A pedagógiai munkafeltételei 

- Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének, 

személyiségfejlesztésének? 

- Szervezeti feltételek 

Melyek a pedagógus továbbképzés preferált irányai? 

Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, 

módszereket alkalmaz? 

Hogyan értékeli az intézmény az alkalmazott módszerek beválását, hasznosságát, 

hatásosságát, és mit kezdenek az értékelés eredményével? 

Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség és hatáskör megosztása? 

Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés előkészítésbe (és milyen témákban), 

valamint a fejlesztésekbe? 

Milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? 

Az értékelési eredmények visszacsatolása az intézményi ellenőrzés-értékelésre kijelölt 

tanfelügyelő csoport által készített jelentés jogszabály szerinti átadásával történik.  

7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 

Hogyan valósulnak meg az általános, és speciális elvárások? 

Hogyan valósul meg a hagyományőrzés, milyen az intézmény hagyományápoló, 

hagyományteremtő munkája? 
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A környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, környezetvédelem 

szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyűjtés, természet óvása) 

Hogyan valósul meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége? 

 

9. AZ ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

9.1. AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig nevelő intézmény. 

Az óvodai felvétel, elhelyezés folyamatos, a 3. évét év közben betöltő gyermek az adott 

időszakban kerülhet óvodába. 

 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező három éves, és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

 Kötelező legalább napi 4 órát az óvodai foglalkozáson részt vennie annak a 

gyermeknek, aki az 3. évet betöltötte, abban a nevelési évben. 

 

Az Óvodavezető az óvodánkban folyó valamennyi tevékenység ellenőrzését végzi. Külső 

szakértő segítségét kérheti szakmai feladtok ellenőrzésére. 

Az óvodavezető általános helyettese, a tagóvoda - vezetők és a munkaközösség-vezetők a 

Szervezetei és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint vesznek részt a szakmai 

feladatok belső ellenőrzésében. 

 

9.2. AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

Az iskolakezdéshez egyaránt szükséges mindhárom feltétel megléte: testi, lelki és érzelmi 

érettség. A személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszeren alkalmazott környezeti hatások, a családi nevelés 

és az óvodai nevelési folyamata együttesen határozzák meg. 

A tanuláshoz szükséges képességek megléte a gyermeket alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdésére. A gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés pszichikus feltételei.  

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd 

az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

 

Az iskolába lépő gyermekekről óvodai szakvéleményt adunk. 

Az új törvényi szabályozás teret enged a rugalmas iskolakezdésre, a gyermek 

fejlettségének és életkorának együttes figyelembevételével, óvodavezetői döntés vagy 

szakértői vélemény alapján. / jogszabályban leírt módon. 

 

 

9.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

- A testileg egészségesen fejlődő gyermek teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Megkezdődik a fogváltás. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen 

fejlődik a mozgáskoordináció és a finom motorika. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.  

- A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott, 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. Kedvező iskolai légkörben készen áll 

az iskolai élet és a tanító elfogadására. 
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- Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, tanuláshoz szükséges képességei 

folyamatosan fejlődnek. 

- Érzékelése, észlelése differenciálódik. Az önkéntelen emlékezeti bevésés és 

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

megnő a megőrzés időtartama. 

- Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem. Az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

- Érthetően, folyamatosan beszél, gondolatait, érzelmeit életkorának megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Minden szófajt használ, 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a hangokat. Végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét. 

- Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő 

növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét. 

- Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető 

szabályait. 

- Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

- A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.  

- Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, feladattudata kialakulóban van, és ez a 

feladat megértésében, feladattartásban, a tevékenységek egyre eredményesebb 

elvégzésében nyilvánul meg. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek sérülésétől függően speciális szakemberekkel végzett 

pedagógiai munka mellett érhetik csak el a fentiekben leírt fejlettségi szintet. 
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10. Érvényességi rendelkezések 
 

A Helyi Óvodai Pedagógiai Program az óvodavezető jóváhagyásával visszavonásig 

érvényes.  

A program érvényessége: 2013. szeptember 1-től. 

 

Ezzel egy időben hatályát veszti a 2013. március 26-án jóváhagyott (ÁMK) átfogó Pedagógiai 

és Közművelődési programja, melynek része az Óvoda Pedagógiai Programja. 

 

A program felülvizsgálatának és módosításának indokai: 
 

- Jogszabály változása 

- Intézmény átszervezése 

- Fenntartó által feladatváltozás 

 

A Helyi Pedagógiai Program nem kötelező felülvizsgálatát kezdeményezheti írásbeli 

előterjesztés után a nevelőtestület tagja is. 

  

Lehetséges: 

- sikeres innováció, jó gyakorlat beépítése 

- kevésbé sikeres elképzelések elhagyása 

 

A Helyi Óvodai Pedagógiai Program nyilvánossága: 
 

A szülő joga, hogy ismerje az Óvoda Pedagógiai Programját.   

 

A Pedagógiai Program elhelyezése: a nevelői szobában. 

Bármikor a csoportvezető óvónőtől megtekintésre elkérhető. 

A szülők számára készített rövidített változata a faliújságon kifüggesztve. 

Szülői értekezleten tájékoztatás a Helyi Óvodai Pedagógiai Programról. 

Az általános iskola tájékoztatása a HOP érdemi változásairól. 

A fenntartó tájékoztatása a HOP változásairól, egyetértése, amennyiben a fenntartóra további 

kötelezettséget jelent. 
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11. Legitimációs záradék 

 
 

 

Készítette és elfogadta a Kastélykerti ÁMK Óvodájának nevelőtestülete:   

 

 

 

       ………………………………………….. 

        óvodapedagógus 

 

 

 

2016. ………………………………… 

 

 

 

Véleményezte a Kastélykerti ÁMK Óvoda Szülői Munkaközössége:   

 

 

 

 

       …………………………………………… 

         SzMK elnöke 

 

2016. ………………………………… 

 

 A Zsákai Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2016. ..……………………. 

napján …………………. elfogadta. 

 

 Zsáka, ……………………………………     

                               

        ………………………………….. 

          Fenntartó 

 

 

Jóváhagyta a Zsákai Kastélykerti ÁMK vezetője: 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

 

           Nagyné Tar Éva Andrea ÁMK vezető 

 

2016. ………………………………… 
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– Az óvodai nevelés programja 1989. 

– Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? 1996. 

– Néphagyományőrző Óvodai Program Gödöllő 1998. 

 – Óvodavezetők kézikönyve I. - IV. 

– Képességfejlesztés játékban, tanulásban /H.B.m.-i Pl.1994. 

– Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában 199Z. 

– Forrai Katalin: Ének az óvodában 1991. 

– Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 1982. 

–Kondacs Mihályné-Podmaniczky Mária: Vizuális nevelés az óvodában 1994.     

– Éderné Kocsis Lívia: Környezetismeret 1996. 

– Opre Csabáné: Varázsvessző helyett 1994. 

– Bucherna Nándorné-Faust Dezsőné-Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában 

1998. 

– Tuza Tibor: Roma pedagógia 1997. 

– Ludánszkiné Szabó Éva: Óvodai zenei hagyományápolás - népszokások 1995.  

– Fábián Katalin: Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program 1996.  

–  Tuza Tibor: Romológiai ismeretek 1998. 

–  Dr.Gósy Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában 1993.  

–  Németh Imre-Németné Katona Judit: Zöld kalandra fel! 1997.  

–  Deákné B.Katalin: Anya, taníts meg engem! 22.Napról - napra 1992. 

– Baranya M. P. I: Természetes anyagok feldolgozása az óvodában és az iskolában   

– Négy Vándor 1998. 

– Európai gyermekdalok 1980. 

– Falukönyv Zsáka 

– Szemán Józsefné : Útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyerekek neveléséhez -1996. 

– Pongrácz Éva-Dr. Várnagy Elemér: A roma gyerekek képzőművészeti Képesség 

fejlesztése - 1996. 

– Rostás farkas György: a Békesség zarándokai -1998. 

– Rostás farka György: Aranyhídon -1995. 

– Tuza Tibor:Cigányoknak mécsvilága -1997. 

– Hajdú Bihar Megyei Cigány oktatási program 1996. 

– Romamécs I. Az interkulturális oktatás -1996. 

– Multikulturális gyakorlatok itthon. Pedagógiai műhelyfüzetek 2. 2008. 

– Multikulturális tartalmak a pedagógiában 2008. 

– RAABE Óvodavezetői kézikönyv 

– A projektpedagógia, mint az integrált nevelés egy lehetséges eszköze 

– Az óvodás gyerekek megismerésének és fejlesztésének rendszere és eszköztára 1-5. 

– Inkluzív nevelés 2006. 

– Drámajátékok óvodásoknak 2001. 

– Mentálhigiéné az óvodában 2008. 

– DIFER programcsomag. Módszertani segédanyag óvodapedagógusoknak 2006. 

– Az óvoda – iskola átmenet problémái 2008. 

– Honnan hová - Útmutató – Egyénre szabott fejlesztés az óvodában 2012. 

– Kovács Barbara: Csináld, mutasd, mondd! Részképesség-fejlesztő feladatok 2012. 

– Iván Magdolna: Hétköznapi csodák – Fejlesztő ötletek, tevékenységek 2012. 
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13. MELLÉKLETEK 

1. melléklet 

 JEGYZÉK  

A nevelés-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 

felszereléseiről /20/2012. EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerint/ 

Intézményünk a program megvalósításához rendelkezik a kötelező (minimális) eszközökkel, 

felszerelésekkel, attól jelentősen magasabb szinten biztosítottak. 

Helyiségei bútorzata a törvényi előírásoknak megfelelnek. 
 

I. Eszközök és felszerelések Mennyiségi mutató Meglévő eszköz 
Csoportszoba  3 

Gyermekágy/fektető tároló helyiség csoportonként 1 – / fektető tároló szekrény 2 db 

Tornaszoba 1 1 

Játszóudvar 1 1 

Nevelőtestületi és könyvtárszoba 1 1 

   

Gyermeköltöző folyosó 1 1 

Gyermekmosdó Gyermekcsop.ként 1/WC nemenként 

1 

Másik csoporttal közösen 

Felnőtt öltöző   – 

Felnőtt mosdó  x 

Felnőtt WC helyiség  1 

Felnőtt zuhanyzó  – 

Mosó vasaló helyiség  – 

Szárító helyiség  – 

Felnőtt étkező  – 

Melegítő konyha, tálaló, mosogató  1 

II. Helyiségek berendezései, 

bútorzata 
  

1. Csoportszoba   

Óvodai fektető Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Gyermekszék Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Gyermekasztal Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Fényvédő függöny  Ablakonként, az ablak lefedésére x 

Sötétítő függöny  x 

Szőnyeg a padló 1/5-nek lefedésére x 

Játéktároló polc, szekrény Gyermekcsoportonként 2 2 

Könyvespolc  x 

Élősarok állvány Csoportonként 1 

Felnőtt asztal  x 

Textiltároló szekrény Gyermekcsoportonként 1 

Felnőtt szék  x 

Szeméttartó Csoportszobánként 1 x 

Tükör  x 

Hőmérő  1 

2. Tornaszoba   

Tornapad 2 4 
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Tornaszőnyeg 1 2 

Bordás fal 2 10 

Mozgáskultúrát mozgásfejlődést 

segítő készlet 

1 3 

Többfunkciós mászó készlet 1 1 

Egyéni fejlesztést szolgáló 

eszközök 

 Mini csúszda, Tinikondi, 

Ayreas terápiás eszközök, 

labdák, kislabda, ugrólabda, 

ugrókötél, tornakarika, 

babzsák, egyensúlyozó pálya, 

forgó tölcsér, billenő hinta, 

mini topogó, zsámoly, torna 

szekrény, akadálypálya, 

testhenger kerékpárok, 

rollerek, tipróka, kismotor 

3. Játszóudvar   

Kerti asztal Gyermekcsoportonként 1 2 

Kerti pad Gyermekcsoportonként 2 2 

Babaház Gyermekcsoportonként 1 1 

Udvari homokozó Gyermekcsoportonként 1 1 

Takaró háló Homokozónként 1 

Mozgáskultúrát mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

játékeszközök 

 Mászókák, csúszda, láncos 

lépegető, hinta, tányérhinta, 

rugós hintázó, libikóka, mini 

kosár állvány, mini focikapu 

fedett tető Többfunkciós mászó, 

Mini csúszda, labdák, 

homokozó készlet 

4. Nevelőtestületi szoba   

Fiókos asztal Pedagógusonként 1 x 

Pedagógus szék Pedagógusonként 1 x 
Könyvszekrény  x 

Könyvtári dokumentum Szakkönyv, szakirodalom, folyóirat, 

jogszabályok, mesekönyvek a 

pedagógusok felkészüléséhez   

x 

Tárgyaló asztal, székekkel 1 x 

Iratszekrény 1 x 

Elektronikus adathordozó szekrény 1 1 

Telefon 1 x 

Számítógép, internet hozzáféréssel 1 2 

Nyomtató 1 1 

Számítógép asztal 1 2 

Írógép  1 

Könyvtári dokumentum 500 350 

Tükör 1 1 

Orvosi szoba/ elkülönítő 1 1 

5. Gyermeköltöző   

Ruhatartó, fogas, tároló rekesz, 

külön cipőtartóval 

Gyermekenként 1 x 

Öltöző pad  x 

6. Gyermekmosdó, WC helyiség   

Törölköző tartó Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Tükör  10 
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Pohártartó polc Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Kézmosó Gyermeklétszámnak megfelelően 10 

WC  Gyermeklétszámnak megfelelően 10 

Fogmosó pohár  Gyermekenként 1 x 

III: Tisztálkodási és egyéb 

felszerelések 

  

Egyéni tisztálkodó szerek Gyermeklétszám szerint 1 Fogkefe, fogmosó pohár 

tisztálkodó felszerelések mosdókagylónként körömkefe, szappantartó 

Törölköző felnőtt és gyereklétszám szerint 1-1 

Abrosz Asztalonként 3-3 garnitúra x 

Takaró Gyermeklétszámnak megfelelően x 

Zuhanykabin   x 

IV: Felnőttek 

munkavégzéséhez szükséges 

eszközök 

  

Szennyes ruhatároló  1 (fedeles kosár) 

Mosott ruha tároló  1 kosár 

Automata mosógép  1 

Vasaló  1 

Vasalóállvány  x 

Szárítóállvány  x 

Porszívó  x 

Gáztűzhely  x 

Hűtőszekrény  x 

Kerti munkaeszközök, szerszámok  ásó, kapa, gereblye, 

locsolókanna 

V. Nevelőmunkát segítő 

játékok és egyéb eszközök 

  

1. Játékok, játékeszközök   

Játékeszközök, különféle 

játékformák (mozgásos játékok, 

szerepjátékok, építő-konstruáló 

játékok, szabályjátékok, 

dramatizálás és bábozás, 

barkácsolás) eszközei 

A gyermeklétszámnak megfelelően 

30%-nak 

Babaszoba, Babaszobai 

játékok, edények, kellékek, 

babák, babaruhák, építő játék, 

szivacsépítő, műanyagépítő, 

faépítő, egyéb kellékek, 

kiegészítők, építő szőnyeg, 

állatok, kerítés. Közlekedési 

eszközök, autók. Kapla építő. 

Bábtartó, 

Bábok-kesztyűbábok, ujjbábok, 

jelmezek, kiegészítők. 

Konstrukciós játékok, Kirakók, 

párosítók, gyöngyfűző, 

Montesszori játékok X-geo 

készlet, Lego építő, Városépítő, 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést 

segítő, mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

A gyermeklétszámnak megfelelően Labdák, ugrókötél, Írástábla, 

ugróiskola, mini szőnyeg, 

Tornatermi eszközök Kerékpár, 

roller, tipróka 

Ének, zene, énekes játékok eszközei A gyermeklétszámnak megfelelően Hangszerkészlet, dob, 

cintányérok, háromszög, 

kasztanyetta, xilofon, 

száncsengő, ritmusbot, nyeles 

fadob, maracas, nyeles csörgő, 
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csörgős dob, köcsögduda, 

harmónia fa, nagydob, Népi 

hangszerek, készített, 

hangszerek 

Az anyanyelv fejlesztésének, a 

kommunikációs képességek 

fejlesztésének eszközei 

A gyermeklétszámnak megfelelően Mesekönyvek, képkártyák, 

Anyanyelvi csomag, Dia filmek, 

Képsorozatok, Okoskocka 

fejlesztő család 

Értelmi képességeket (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitást fejlesztő anyagok, 

eszközök 

A gyermeklétszámnak megfelelően Fejlesztő játékok, kirakók, 

puzzle játékok, memória 

játékok, formakirakók. 

Mesekockák. Gyöngyfűzők, 

Láncfűző, Társas játékok, 

Logiko feladatlapok, Laokon 

játék, MINIMAT eszközei, 

Coloráma, Figurix 

Ábrázoló tevékenységet fejlesztő 

(rajzolás, festés, mintázás, építés, 

képalakítás, kézimunka) anyagok, 

eszközök 

A gyermeklétszámnak megfelelően Gyurma, agyag, munkatábla, 

ceruzák, filctollak, zsírkréták, 

ecsetek, festékek, papírfélék, 

kartonok, filc anyag, textiliák, 

kreatív formák, egyéb anyagok, 

kiegészítők, gyöngyök, fonalak, 

szövőkeret, ragasztók, ollók, 

barkácsolás eszközei, lyukasztó 

formák, gyűjtött anyagok, 

termések. 

A természeti - emberi - tárgyi 

környezet megismerését elősegítő 

eszközök, anyagok 

/ Matematikai tapasztalatok / 

A gyermeklétszámnak megfelelően Társas játékok, képsorozatok, 

Dominók, Puzzle játék, Dia 

filmek, Ismeretterjesztő DVD 

filmek, pálcika, korong, tükör. 

Logiko játék, OKOSKOCKA 

játék, MINIMAT játék 

Szakkönyvek, feladatlapok, 

 

munka jellegű tevékenységek 

eszközei 

A gyermeklétszámnak megfelelően Kisméretű seprű, gereblye, 

lapát, törlőkendő, kötények 

2. Nevelőmunkát segítő egyéb 

eszközök 

  

televízió  2  

Magnó /rádió / CD lejátszó  2  

videó  2 

Diavetítő  1 

Vetítő vászon  1 

DVD lejátszó  2 

furulya  1 

DVD  x 

CD  x 

Számítógép  1 

fényképező gép  1 

hangszer gyerekeknek gyermekcsoportonként, 30%-nak dob, kasztanyetta, csörgődob, 

csörgő, száncsengő,  

VII: Egészség- és 

munkavédelmi eszközök 

  

Étel-mintavétel (üvegtartály  x étel kiosztása folyik 
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készlet) 

Elsősegélyláda  Közegészségügyi előírások 

szerint 

Gyógyszerszekrény  – 

a betöltött munkakörben javasolt 

munkaruha 

külön jogszabályban előírtak szerint x 

Tűzoltó készülék Érvényes tűzvédelmi szabályok 

szerint 

x 
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IIIIII..  FFEEJJEEZZEETT 

 

 

 

A Zsákai Kastélykerti ÁMK 

 

Művelődési Háza és Könyvtára 

 

Közművelődési Programja 
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1. Bevezetés 
 

A közművelődés a közösségi művelődés sokszínűségével, a közösségek és az egyének folyton 

változó szükségleteinek és igényeinek megfelelően változó terület. A Kastélykerti ÁMK 

Művelődési Háza és Könyvtára munkájának középpontjában, célkitűzésében az 

intézményhasználó, vagyis a település lakossága áll. 

Egyszerre információs és kommunikációs, kultúraközvetítő és szervező közösségi színtér.  

 

1.1. A KÖNYVTÁR MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 

 

A Művelődési Ház és Könyvtár a társadalmi nyilvánosság intézménye, szolgálja a 

szocializáció tudatos alakítását, a mindennapi kommunikációt, közösségi kultúrát teremt. 

Tevékenysége kapcsolódik a település társadalmi rendszeréhez és a helyi életmódformákhoz. 

Munkájában kihasználja a lokális kötődést, ugyanakkor segíti annak kialakulását. A valóságos 

érdeklődésre, igényekre épít, s azt úgy elégíti ki, hogy új igényeket gerjeszt. Szolgálja a 

mindennapi kultúra fejlesztését.  

 

Alapelvek: 

 A könyvtár közművelődési küldetésének tekinti, hogy a település lakói részére a 

szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse az 

önművelődéshez szükséges alapfeltételeket.  

 Humán és technikai feltételeivel támogat minden olyan intézményen kívüli 

kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitűzéseinek megvalósítása irányába hat.  

 Működésének során a társadalmilag elfogadott értéket tekinti elsődlegesnek.  

 Szolgáltató tevékenységet folytat. Az alaptevékenységébe tartozó feladatokat 

térítésmentesen biztosítja az igénybe vevőknek.  
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Célok: 

 A község lakóinak minden korosztálya intézményünk szervezésében találja meg 

alapvető művelődési, szórakozási igényeinek kielégítését.  

 Támogatni kell olyan kisközösségek kialakulását, amelynek tagjai képesek önállóan 

szervezni tevékenységüket, elősegítik nagyobb közösségek, intézmények 

célkitűzéseinek megvalósulását. 

 Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a 

különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, együttműködését.  

 Alapfeladatunkon túlmutató közművelődési igények kielégítésének megszervezését is 

célunknak tekintjük, amelyek eszközeinkkel megvalósíthatók. 

 Az intézmény sokoldalú tevékenységének hatékonysága érdekében az intézményben 

alkalmazásban állók továbbképzésével biztosítani kell a szakmai továbbfejlődést.  

 

Alapfeladatok a helyi közművelődési tevékenység ellátása kapcsán: 

 Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtése. 

 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

 Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása.   

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 

 A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 Sokoldalú lehetőséget teremt a közhasznú ismeretek gyarapítására, a technika és 

tudomány legújabb eredményeinek megismerésére.  

 Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamokat, közösségfejlesztő 

programokat, népfőiskolai kurzusokat szervez, felnőttoktatási lehetőségeket teremt. 
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 Gyermekek részére gondoskodik a szünidő kulturált, hasznos eltöltéséről.  

 Kézműves, művészeti foglalkozásokon fejleszti a gyerekek kreativitását, felkelti 

érdeklődésüket a művészetek iránt.  

 A fiatalok kezdeményezéseinek, valamint e korosztály érdekérvényesítésének segítése. 

 Segítséget nyújt, és támogatja a településen élő fiatalok szabadidős és 

sportprogramjait, versenyeit. 

 A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 Feladata az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

 A településen élő román nemzetiségiek identitásának emelése. Kultúrájuk – 

népzenéjük, néptáncuk, szokásaik- bemutatása, megismertetése. Ennek érdekében 

lehetőséget teremt a nemzetiségi művészeti együttesek, művészek bemutatkozására. 

 A településen élő roma kisebbség felemelkedésének, beilleszkedésének segítése, 

kultúrájuk, hagyományaik felelevenítése, ápolása, bemutatása. 

 A nemzeti ünnepek, ünnepségek megszervezésének koordinálása. 

 Megszervezi a község lakossága számára a társadalmi ünnepek méltó megünneplését, 

lehetőséget biztosít az ünnephez kapcsolódó szabadidős, sport és kulturális programok 

lebonyolításához.    

 Segítséget nyújt a vallási, családi ünnepek lebonyolításához.  

 Az ismeretszerző, amatőr alkotó művészeti csoportok szakmai segítése, menedzselése. 

 Feladata az egészségnevelés, megőrzés területén a felvilágosító, a megelőző munka, az 

egészséges életmódra nevelés keretének biztosítása. 

 Lehetőséget teremt a gyógyászati segédeszközök bemutatására, bemutatja a 

természetgyógyászat, az alternatív gyógymódok legújabb eljárásait, eszközeit.  

 Lehetőséget teremt az egészséges életmódhoz szükséges eszközök megismerésére, 

propagálására, vásárlására. 

 Segíti a községben folyó egészségügyi, szociális, igazgatási jellegű programok 

szervezését, lebonyolítását (tüdőszűrés, véradás, mammográfiai szűrés, rákszűrés). 

 Képző-, ipar-, foto- és egyéb művészeti, népművészeti, valamint ismeretterjesztő 

kiállítások szervezése. 
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 Támogatja és segíti az amatőr művészeti csoportok működését, fellépési lehetőséget 

biztosít, szervezi azok bemutatóit (irodalmi színpadok, bábelőadások, néptánc 

csoportok). 

 Művészeti és szórakoztató műsorok, programok szervezése, rendezése minden 

korosztálynak. 

 Önszerveződő közösségi folyamatok, civil szervezetek segítése, kiscsoportok, 

szakkörök működtetése. 

 A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 

 A helytörténeti munka koordinálása, a helytörténeti anyag felkutatása, gyűjtése, 

rendszerezése, bemutatása. 

 A települést bemutató propagandaanyag készíttetése, terjesztése. 

 

Kiegészítő, nem vállalkozási tevékenység: 

 Különféle vásárok, bemutatók szervezése. 

 Családi események szervezése, tartása, ehhez terem biztosítása. 

 Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó lakossági szolgáltatás. 

 Egyes helyiségek alkalmi bérbeadása. 

 

2.1. A KÖNYVTÁR MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA 

 

2.1.1. Alapelvek: 

 

A nagyközségi könyvtár nyilvános könyvtár. Működése a különböző műveltségi területeken, 

a lakossági információs, tájékoztatási, művelődési, szórakozási igényeiben, illetve azok 

kielégítésében, a nevelő, oktató munka segítésében, az olvasóvá nevelés területén biztosít 

szolgáltatást.  

A gyűjteményszervezés, a könyvtári szolgáltatás mellett a csoportos és egyéni foglalkozások, 

valamint a modern, számítógépes technika kínálta lehetőség biztosításával van jelen a 

település mindennapi életében.  
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2.1.2. Célok: 

Célunk megismertetni és megszerettetni a könyvtárat, felkelteni az érdeklődést az olvasás 

iránt, felkelteni, kialakítani az öntevékenységen alapuló ismeretszerzés igényét. Könyvtári 

alapismeretek nyújtásával jártassá tenni az olvasót a könyvtár (könyvtárak) célirányos 

használatában, a könyvtárhasználati kultúra emelése, a tanulási, önművelődési szokások 

fejlesztése. A könyvtár a község minden lakója által használható, megközelíthető, a 

felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva. Szabadpolcos rendszer áll a 

használók rendelkezésére. A helyben nyújtott szolgáltatásai ingyenesek.  

Könyvtárunk célja a lakosság minden korosztályának bevonása az információszerzés 

hagyományos és modern formájába. 

 

2.1.3. Alapfeladatok a helyi könyvtári tevékenység ellátása kapcsán: 

 

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. 

Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott 

alapfeladatokat. Zsáka Nagyközségben ellátja a települési könyvtári feladatokat: 

 

 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre 

bocsátja. 

 Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

 Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és  

Szolgáltatásairól. 

 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 

 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében. 

 Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét.  

 A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltségelsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. 

 Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. 

 Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez. 

 Tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, és az ország versenyképességének növeléséhez. 

 A szolgáltatásait a könyvtár minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 
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 Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 

 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 

 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 Végzi a település nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lakosainak könyvtári 

ellátását. 

 Együttműködik más könyvtári hálózatokkal és egyéb kulturális intézményekkel, 

szervezetekkel. 

 

2.1.4. Kiegészítő tevékenység: 

 Részvétel a település kulturális életében, közművelődési tevékenységében; 

 Közösségi foglalkozások (pl.: irodalmi rendezvények, olvasótáborok, vetélkedők, 

kiállítások, iskolai foglalkozások) szervezése. 

 Lehetőség teremtése az informatikai ismeretek elsajátítására, a felhasználóképzésre 

irányuló tanfolyamok szervezése, biztosítja a lehetőség biztosítása az 

információszerzésre. 

 

2.1.5. A közművelődésben alkalmazott módszerek, eszközök: 

A közművelődés öntevékenységen alapul, ezért kiemelten fontos az érdeklődés felkeltése és 

ébren tartása. Az egyes embert egyénileg kell érdekeltté tenni a műveltség megszerzésében, 

folyamatos fejlesztésében, gyarapításában. Tevékenységünk, programjaink az önkéntes 

szorgalomra, érdeklődésre építve fejleszti tovább a már meglévő ismereteket, készségeket.  
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3. A KÖNYVTÁR DOLGOZÓINAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA 

 

 

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 

Agyunk az ihlett órákban teremt 

 S ha összehordtunk minden kis követ, 

 Építsük egy újabb kor Bábelét, 

 Míg oly magas lesz, mint a csillagok. " 
  Vörösmarty Mihály 

 

 

3.1. Szándékaink szerint: 

 

 Arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink a felhasználók szükségleteihez igazodjanak. 

 Széles választékot biztosítunk az aktuális dokumentumokból. 

 Biztosítjuk a tanuláshoz, továbbképzéshez, a szórakozáshoz szükséges 

dokumentumokat. 

 Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk olvasóinknak a saját állományban nem 

található, de szükséges dokumentumokat. 

 Kellemes környezetet biztosítunk felhasználóinknak az információkereséshez, 

kölcsönzéshez, tanuláshoz, a szabadidő eltöltéséhez. 

 Közérdekű, közhasznú információkkal segítjük településünk lakóit.  

 Színvonalas programok szervezésével a művelődés, a kikapcsolódás helyszínévé 

tesszük a könyvtárat. 

 

3.2. Fenti céljaink elérése érdekében: 

 Sokoldalúan feltárt gyűjteményt alakítunk ki. 

 Az információhoz való jutás érdekében a hagyományos könyvtári szolgáltatások 

mellett fejlesztjük és mindenki számára elérhetővé tesszük számítógépes 

szolgáltatásainkat. 

 Segítjük más könyvtárak szolgáltatásainak elérését. 

 Részvétel a 7 évenkénti szakmai és egyéb továbbképzéseken. 
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4. A KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

Könyvtárunk, mint helyi feladatokat ellátó nyilvános könyvtár fő feladatának azt tekinti, 

hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az 

egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas 

szórakozásra. 

 

4.1. Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:  

 az írni-, olvasni tudás fejlesztését,  

 az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,  

 a kulturális értékek közkinccsé tételét,  

 a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését,  

 a szabadidő hasznos eltöltését.  

 

4.2. Kiemelten segíti:  

 az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos 

megismerését, ezzel a demokrácia és esélyegyenlőség növelését,  

 a település természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak, 

gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását.  

4.3. A célok megvalósítása érdekében:  

 a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti, és sokoldalúan feltárja,  

 a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a 

számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és 

információk hozzáférésének növelésére és a tartalomszolgáltatásra,  

 könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait,  

A Zsákai Kastélykerti ÁMK művelődési Háza és Könyvtára a Zsáka Nagyközségi 

Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és 

információs központként működjön. Dokumentumbázisa, folyamatosan fejlesztett 

információs és kommunikációs technológiája, szakemberei segítségével szolgálja a fenti célok 

megvalósítását, a korszerű igények minőségi kielégítését, a kultúraterjesztő küldetését.  
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5. A KÖNYVTÁR JÖVŐKÉPE 

5.1. A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye.  

 Gyűjteménye a hagyományos nyomtatott dokumentumok mellett egyre több 

elektronikus és digitalizált dokumentumokkal rendelkezik. 

 Szolgáltatásai iránt minden korosztály érdeklődik.  

 Technikai feltételeit az automatizálás, a nagy sávszélességű hálózat biztosítja, 

melynek segítségével elérhetővé válnak egyéb könyvtárak szolgáltatásai is.  

 A szolgáltatások folyamatos megújítását a használók igényeinek vizsgálatával, és 

fejlesztésekkel biztosítja.  

 A könyvtárnak működésének biztosítása érdekében - a költségvetési források mellett – 

minden más lehetőséget meg kell ragadnia.(együttműködések, pályázatok, támogatók) 
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IVV..  FFEEJJEEZZEETT  ––  ZÁRADÉK    

/ A Zsákai Kastélykerti ÁMK PKP elfogadása, véleményezése és jóváhagyása / 

1. A Zsákai Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját a nevelőtestület a 

2016. ………… ………. ülésén ……………%  aránnyal elfogadta. 

 

       …………………………………………… 

                                                                                        Nagyné Tar Éva Andrea ÁMK vezető 

Zsáka, 2016. …………………….. 

 

2. A Zsákai Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját a szakalkalmazotti 

értekezleten a 2016. …………..…….. ülésén   …….% aránnyal elfogadta. 

 

                                                                                          

……………………………………                                                                                    

szakalmazottak képviseletében          

Zsáka, 2016. ……………………. 

 

3. A  Zsákai Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját a Szülői 

Szervezet megismerte és véleményezte 2015. ……………..………….. ülésén. 

 

 

                                                                                     …………………………………… 

               SZMK elnöke 

Zsáka, 2016. ……………………… 

 

4. A Zsákai Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját a Zsákai 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2015. ……………………. napján 

…………………. elfogadta. 

 

Zsáka, 2016,……………………………………     

                               

                   ………………………………….. 

          Fenntartó    

                                                                    

                                                                  

5. A Zsákai Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját a Nemzeti 

Köznevelésről szóló CXC. tv. § -a szerint az óvoda vezetője – mb. ÁMK vezető 

jóváhagyta.  

 

 

                                                                                           ……………………………………. 

                                                                                              Nagyné Tar Éva ÁMK vezető 

Zsáka, 2016. ……………………………… 
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VV..  FFEEJJEEZZEETT 

 

 

MELLÉKLETEK 
 

 

A Kastélykerti ÁMK Pedagógiai és Közművelődési Programját véleményező, elfogadó 

szervek üléseinek jegyzőkönyvei a PKP mellékletét képezik. 

 


