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I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 

 
 

 Programunk célja: 
 
Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. 

 

Célunk:  a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, mely 

magában foglalja: 

 a teljes gyermeki személyiség komplex fejlesztését az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével a tevékenységek által és tevékenységeken 

keresztül sokoldalú képesség fejlesztéssel 

 az életre való felkészítést  

 a gyermekek élmény-gazdag, harmonikus fejlődésének tudatos 

megerősítését gondozását nevelését 

A 3 éves korban elkezdett fejlesztés szolgálja azt a célt, hogy az iskolai tanulás előfeltételeit 

megteremtse, a szükséges képességek kialakításával és megerősítésével. 

A fejlesztendő gyermek érési folyamatához igazított és az életkori sajátosságainak megfelelő 

módszerekkel és eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő pszichikus 

funkciók kibontakoztatásához és begyakorlásához biztosít megfelelő szociális környezetet. 

 

 Részcélok: 

 

 Alapbiztonság-érzet megteremtése, szokás, és szabály, magatartásalakítás 

 Minden gyermek számára örömteli tartalmas óvodai élet biztosítása 

 Minden gyermek számára megtalálni azt a tevékenységet, amelybe sikerélményhez 

juthat, ami legalkalmasabb személyes fejlődéséhez. 

 Minél több területen módot adni a választhatóságra, a probléma-felismerés 

konfliktuskezelés és együttműködés képességének kialakítására 

 Az ismeretadás és teljesítményelvárás személyiséghez alkalmazkodó növelése,  

 A gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása 

 Csökkenteni minden olyan lehetőséget, ami a gyermek számára kudarcot jelenthet, 

ezáltal rontaná énképét 

 Az önállóság önérvényesítés, ugyanakkor az alkalmazkodás és tolerancia 

egyensúlyának megteremtése a mindennapokban 

 A belső szabadság és az értelmes fegyelem egyensúlya az önálló véleményalkotás, 

önmaguk és mások iránti felelősség életkornak megfelelő gyakorlata 

 Különböző tevékenységi területekre tagolt ismeretek, készségek, képességek 

célirányos összevonása, komplex egységbe szervezése 

 A vizualítás keretein belül is sajátítsák el azokat a készségeket, képességeket, 

amelyek alkalmassá teszik őket testi, lelki, értelmi és szociális téren az iskolai 

életmód megkezdésére    

     Olyan egységes világkép, szemléletmód kialakítása mely elősegíti a   természetes 

és mesterséges környezet, a társadalom kapcsolatának  megértését hozzájárul az 

értelmi, érzelmi, erkölcsi, esztétikai neveléshez, sokrétűségével biztosítja az alapvető 

ismeretek elsajátítását, igényesség, ízlés kialakítását a továbblépés lehetőségét. 

 A hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, felzárkóztatása. 
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Alapelveink: 
 

„A gyermeket különleges védelem illeti meg, és a törvény és más eszközök által nyújtott 

lehetőségek, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen 

és normálisan tudjon fejlődni szabadságban és méltóságban” 

 

 

„A fizikailag, szellemileg vagy társadalmilag hátrányos helyzetű gyermeknek meg kell kapnia 

az állapota és helyzete által megkövetelt nevelést és speciális gondozást” 

 

 

A társas kapcsolatok során a gyermekben kialakul a másság természetesnek tekintése, 

valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése. 

Alkalmazzuk az óvodapedagógiai és a gyermekpszichológia által feltárt nevelési kereteket, 

tevékenységi formákat, a fejlesztés tartalmi módszereit, eszközeit. 

 

Az egészséges személyiségfejlődés alapkövetelményeinek a szabad és biztonságos légkör 

kialakítását tekintjük, amelyből a gyermek bátorságot meríthet a szabad önkifejezés 

megvalósításához. 

„Látni” tanítás, a külső világot helyesen befogadni tudó gyermeki látásmód alakítása. 

Az intenzív és átgondoltan az egyént mindig figyelembe vevő pedagógiai egységének 

érvényre juttatása. 

 

 

„ Megtanulják az odafordulást, az állandó készenlétet: hátha a másiknak szüksége van 

valamire, s ha ügyesek vagyunk még valamit, nem kihasználni a másik elesettségét, nem 

gúnyt űzni belőle, ugyanakkor nem is túlkényeztetni, vagyis az ÉRTELMES SZERETETET.”  

 

A program megőrzi és alapjának tekinti az óvodapedagógia értékeit, azon belül valósul meg, 

illetve azt kiegészíti megfelelő szakirányú ellátással. A személyi feltételek adottak, 

természetessé vált a befogadó attitűd, s erre építve a feltételek megteremtésén át a 

megvalósítás. A szemlélettel mindannyian azonosulunk, a feltételek megteremtéséért, 

fejlesztéséért tenni akarunk. 

 

 A program fejlődés- és nevelés-lélektani megalapozottsága optimálisan biztosítja az egyéni, 

differenciált bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését: a tehetséggondozást, 

felzárkóztatást, ugyanakkor eredményesen szolgálja a kisebb részképesség, funkciózavarok 

rendezését. 

 

 

Gyermekképünk: 
 

 

Kezdeményező, egyéni ötletek megvalósítására képes, problémahelyzeteket 

megoldani tudó, nyitott, másokat elfogadó, érzelmekben gazdag, 

harmonikus személyiségű gyermek. 
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Feladataink: 

 
Az óvodai nevelés általános feladatai a 3-7 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése: 

 egészséges életmód alakítása 

 érzelmi nevelés és szocializáció 

 értelmi fejlesztés és nevelés  

Továbbá: 

Az egyes gyermekek személyiségének minél alaposabb megismerése /adottságok, 

képességek, érzelmi-akarati tényezők, fizikai és mentális állapot, családi háttér és előtörténet./ 

Ennek megfelelően a fejlesztő és speciális pedagógiai módszerek differenciált alkalmazása. 

                                                                                                                  

A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre, egyénre 

szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást.  

Minden gyermek képességét önmagához – saját lehetőségéhez- viszonyítva igyekszünk 

fejleszteni. 

 

 

Fejlesztő klíma kialakítása: 

 

 a gyermeket értő és érző igazi pedagógiai szemléletű gazdag módszertani repertoárral 

rendelkező, gyermekközpontú  pedagógusok 

 Megfelelő és elégséges tárgyi feltételék. 

 Érzelmi alapigények biztosítása, biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet segítése a 

gyermeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szabadon kifejezhessék. 

 Inger-gazdag környezet biztosítása a szociális érzelmek kialakítása. 

 A közösségbe való beilleszkedés elősegítése és az ehhez szükséges alapismeretek, 

készségek kialakítása, társas kapcsolataik pozitív irányba való fejlődése érdekében. 

 A gyermeki gondolkozás fejlesztése, a környezet komplex megismerése az  eddig elért 

hagyományokra, értékrendszerünkre épül. 

 

Munkánk természetes velejárója a prevenció és korrekció, de esetenként kiegészül a 

kompenzáció elemével. 

Prevenció:  

                A nevelés, fejlesztés során az egyik feladat a gyermek lehetséges (teljes 

személyiségre vonatkozó) problémáinak megelőzése. 
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Korrekció: 

                A feladat során célunk, hogy mind a fizikális, mind a személyiségben bekövetkezett 

problémákat (viselkedés-, teljesítménybeli) a lehető legmagasabb szinten javítsuk, 

befolyásoljuk, kiküszöböljük. Rendezzük a különböző funkciózavarokat, elmaradásokat. 

Kompenzáció: 

                 A sérült funkciókat más tevékenységekkel próbáljuk helyettesíteni (speciális 

foglalkozási formák, eszközök)-gyógypedagógus-logopédus, óvónő. 

 

Feladatunk determináló elemei a mozgás, a játék, a fizualítás és a tevékenységek. 
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II.A PROGRAM TARTALMA 

 

1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

 

 Az életmód kialakulásában meghatározó a család: 

világnézete, életvitele és az a közösség, környezet, amelyen a gyermek a társas kapcsolatait 

éli, és amelynek kultúráját sajátítja el. 

Vagyis az életmódot a 3-7 éves korú gyermek a környezetétől sajátítja el: tapasztalatok, 

ismeretszerzések, tevékenységek gyakorlása során. 

 

 A helyes életritmus kialakítása az óvodában kezdődik, a 

tevékenységek során egész nap jelen van. Minőségét meghatározza az életkor és 

nagymértékben befolyásolja a nevelés, az eddigi tapasztalatok, kialakult sémák, családból 

hozott szokások, elsajátított képességek. 

 

A test gondozásával egyidőben serkenthető a szellemi egészség is melynek feltétele: 

 oldott légkör 

 jó hangulat 

 kellemes közérzet 

 az elvégzendő feladatok és  

ismeretek nehézségi foka a képességekhez mérten egyénenként növelhető. 

 

Az óvónő: 

 törekedjen arra, hogy ne sértse a gyermek családi nevelésének esetleges eltérőségét 

 vegye figyelembe az eltérő kultúrák esetleges megjelenését 

 maximálisan járuljon hozzá a gyermek komfortérzetének biztosításához testi és lelki 

vonatkozásban egyaránt 

 legyen tudatában annak, hogy az egészséges életmód kialakítása, gyakorlása az 

egészséges testi és szellemi fejlődés biztosítéka, az óvodai nevelés elsődleges feladata, 

amely az egész nap folyamán jelen van. 
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Területei: 

a.) Gondozás, testi szükségletek kielégítése, életmód alakítás 

A gondozásnak meghatározó ereje van a gyermek-felnőtt kapcsolatban. A 

gondozás mint szükséglet, intim kapcsolatot feltételez – egészen addig, amíg 

önkiszolgálóvá nem válik a gyermek. A gondozás során az „áthághatatlan” 

időkorlátok, siettetés negatív hatást, minőség romlást, gyermeki ellenállást válthat 

ki. 

A teljes nevelőközösség feladata a gyermek képességeihez igazodó egységes, 

azonos elvárások tükrözése. 

 

b.) Mozgásigény kielégítése 

3-7 éves korban a gyermeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, amely 

megmutatkozik mozgásának fejlődésében, először a nagy-, majd a finommozgások 

területén. A mozgás a személyiségfejlesztésnek jelentős eszköze, az óvodáskor 

egész periódusában jelen van, rendkívül fontos szerepet tölt be. 

A mozgásigény kielégítése kedvezően hat a szervezet egészére (fokozott oxigén 

felvétel, erősödő izomrendszer, növekvő teherbírás és állóképesség). 

 

Fontos:  - a mozgásigény állandó ébrentartása, kedvezően hathat a  

 későbbi életmódra (különböző sportok, szabadidő eltöltése stb.). 

   - a mozgásigény jelenléte 

           - a mozgás mint örömforrás megélése 

        - a mozgás önbizalom növelő hatása 

        - az együttes mozgás élménye 

 

Lehetőségei: 

        - szabadon választott mozgás tevékenységek 

- napi szervezett testnevelés (5 perc) 

- heti testnevelések 

- különböző fejlesztő eszközökkel való játékok szervezése 

- játékos, mozgásos vetélkedők  

- séták, kirándulások 
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A mozgásigény kielégítésnek feltételei: 

 A gyermekek az óvoda egész területét birtokolják, 

mozgásigényük kielégítése céljából – mivel a mozgás-tevékenység veszélyt is 

rejthet magában, az óvoda helyiségei, udvara, eszközei, állandó, rendszeres  

felügyeletet, karbantartást igényelnek. 

 Az egyes mozgásformák elsajátításának szabályait 

tudatosítani kell a gyermekben – így egyre biztonságosabban élhetnek saját 

képességeikkel, ismerhetik fel határaikat. 

Minden gyermek tanulja meg, jusson el odáig, hogy természetes 

mozgásigényének kielégítése során figyeljen társaira, vigyázzon rájuk, segítse 

őket, ha kell. 

 

c.) Egészségvédelem, edzés 

Az egészség védelméhez, megőrzéséhez fontos, hogy alkalmazkodó képessé  

váljék a gyermek szervezete a:  

- hőmérséklet és időjárás változásaihoz 

- az évszakváltás egyéb körülményeihez 

     Mindezek érdekében szükséges: 

- a csoportszobák rendszeres szellőztetése, hőmérséklet, páratartalom   

szinten tartása 

- mozgásos foglalkozások előtt tornaruhába öltözés (jó alkalom az 

önkiszolgálás gyakorlására) 

- minél több udvaron való tartózkodás, levegőzés, nyáron pancsolás, 

a foglalkozások lehetőség szerinti szabadban történő megtartása, 

rendszeres kirándulások, – programunkban mindez jelen van, 

biztosítja gyermekeink edzettségének megszerzését. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

A napi élethez tartozó szokások szükségletté válnak. 

Önállóan végzik az egészségügyi szokásokat a testápolás terén. 

Önállóan öltözködnek. 

Az étkezési szokásokat betartják. 

Igényükké válik a mozgás. 
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2. ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ 

 

 Az érzelmek befolyásolják a 3-6 éves korú gyermek egész 

személyiségét, motiválják magatartását, cselekedeteit, meghatározzák kapcsolatát a 

környezetével, de viselkedését is. A gyermek kívánatos magatartásnormáinak érdekében az 

érzelmi hatás jelentősége felerősödik a biztonságos, derűs, szeretetteljes légkörben. 

 

 Törekvésünk, hogy mindezek a feltételek megvalósuljanak, 

érzelmi biztonságot nyújtva minden gyermek számára, megtartva a helyes arányt 

módszereiben. 

 A szociokultúrális hátránnyal rendelkezők, a beszédhibások 

érzelmi igénye (személyiség eltérő, esetleg megváltozott fejlődése miatt) fokozottabb mint 

probléma mentesebb társaiké. Kötődésük nagyobb egy-egy személyhez, helyhez, tárgyhoz, 

nehezebben tűrik a változásokat. Erősebb a reakciókészségük: a körülöttük lévő nehézségeket, 

problémákat hamarabb észreveszik. Biztonságérzetük fejletlen, ezért rosszul viselik a 

labilitást. 

 

Az óvoda és tárgyi környezete pozitív érzelmi hatást kell, hogy kiváltson: 

1.Tükrözze a gyermek jelenlétét. 

2.Legyen hívogató: kevéssé díszített, funkciójában is esztétikus, egymással  

   harmonizáló tárgyakkal, kellékekkel, berendezéssel. 

   „… a gyermeket csak a feltétlenül szükséges mennyiségű (esetleg többfunkciós),  

   szemlélődésre, gondolkodásra, alkotásra ösztönző tárgyak vegyék körül.”
(4) 

3. Kapjon helyet a környezet alakításában a gyermekmunka is: ehhez erősebb  

  érzelmi szálak fűzik, érzelmei pedig pontosabbá, tartósabbá, mélyebbé teszik  

  emlékképeit, de fejlődik cselekvéses ismerete, téri tapasztalata is. 

  

  A felnőtt-gyermek és a gyermek-gyermek kapcsolatban 

tükröződjék az empátia, az elfogadás légköre, ötvöződjék szeretetteljes megnyilvánulásokkal. 

Előfordulhat, hogy egy-egy beszédhibát vagy bármilyen másságot észre vesznek, utánozzák: 

ez  természetes életkori sajátosság, a nevelők feladata tapintatos, finom módszerekkel ezt az 

empátiás képesség alakítására fordítani. 
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Kiemelt feladat minden gyermeknél: 

- a belső igény kialakítása a kölcsönös kapcsolatfelvételre 

- a szociabilitás fejlesztésével és ébrentartásával ad segítséget 

a.) az alapvető normák szokássá formálásához 

b.) az „én” és a „csoport” viszonyának érzékeléséhez 

c.) az eltérő személyiségvonások tolerálásához 

Az érzelmi hatás legfőbb eszköze az élmény-nyújtás, mely kiemelkedő pedagógiai 

fontossággal bír. Törekvésünk, hogy  az élmény meghatározó erejű legyen, erősítse a 

gyermekekben az együttes részvétel igényét. 

 

 Az „együttélés” : a közös tevékenységek a páros kapcsolatok, 

a csoportos játékok kialakítják a közösség szeretetét, a pajtás szeretetét, az összetartozás 

érzését, a közös kudarc-, és siker élményeit valamint olyan értékes erkölcsi  érzelmeket mint a 

részvét, közösségért vállalt „ áldozatvállalás” kötelességteljesítés öröme, igazságszeretet. 

 

 A hátrányos helyzetű gyermek szocializációja gyakran 

elmarad kortársaiétól, sajátos esetenként speciális pedagógiai segítséget igényel. 

 

Okai: 

- a legkorábbi anya-gyermek kapcsolat sérülése 

- helytelen szülői, családi attitűd átvevése 

- a megfelelő vagy elégséges példa hiányából fakadó verbális és 

nonverbális kommunikáció 

- beszédhibásoknál a különböző okból és minőségben akadályozott 

beszédfejlettség 

Feladatok: 

- odafigyelő, szeretetteljes légkör biztosítása 

- megfelelő modell adás 

- a kapcsolatok aktív, tudatos bővítése 

- tapasztalatszerzési lehetőségek rendszeres biztosítása, bővítése 

- a társas kapcsolatok jelentőségének hangsúlyozása az egész nap 

folyamán, minden tevékenység során 
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- kommunikációt fejlesztő játékos feladatok, metakommunikációs 

gyakorlatok, feladatsorok végeztetése 

 

 Az óvónők és a logopédus összehangolt munkája, állandó 

aktív jelenléte elősegíti, hogy az óvodában nevelt összes gyermek szükség szerint speciális 

megfigyelésben, vizsgálatban és fejlesztésben részesülhet. 

 

 A hátrányos helyzetűek és/vagy beszédhibások részére a 

sajátos törődést a nevelők mellett a logopédus mint szakirányú segítő biztosítja. Útmutatásai 

alapján történik a: 

- megfelelő követelményállítás 

- az elvárások helyes irányának kijelölése 

Feladata: 

Tájékozódni arról, hogy a gyermekek milyen tevékenységeket hogyan képesek elvégezni és 

mi várható a fejlődésük során. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

 

Érzelmeiket szavakban, tettekben képesek kifejezni. 

Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok alakulnak, alkalmazkodnak a 

közösségi együttélés szabályaihoz. 

Képessé válnak másokkal is törődni, együttműködni. Magatartásukban megjelenik a másság 

elfogadása, a tolerancia, érdeklődnek társaik, barátaik iránt.  

Alakul reális énképük. 

Mélyül összetartozás élményük, barátságok alakulnak 
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2.1   HAGYOMÁNYAINK 

 

 „A csoport adta többlet, az együttesség hatása a 

viselkedésnek a személyiség alakulásának, fejlődésének egyik lehetséges mozgatója. Az 

együttes élmény ereje bizonyos többletet adhat a csoportban lévő egyénnek, készségeit 

magasabb intenzitásra emelheti. A csoportos élmény valami többletet ad, mind örömben, 

mind hatóerőben.” 
(5) 

 

 A hagyományok jelentősek a csoport, a közösség életében, 

sajátosak csak rá jellemzőek, intimitással bírnak. A hagyományok közös ápolása összetartó 

erő. 

Lényeges, hogy a gyermekek életkorához igazodjanak. Kerüljük a sok gyermeket mozgósító, 

nagy létszámú rendezvényeket. A közös élmény, a készülődés öröme hassa át. 

 

A szülők támogató együttműködésére számítunk.  

Hagyományaink: 

- születésnap megünneplése 

- alvás előtti mese 

- nagyok búcsúztatása 

- ajándék készítése 

- iskolalátogatás nagyokkal 

- egész napos kirándulás szülői közreműködéssel 

- adventi készülődés 

 

Ünnepeink: 

- Mikulás 

- Karácsony 

- Farsang 

- Húsvét 

- Gyermeknap 

- Anyák napja 

- Évzáró 

 



 
 

12 

 

„Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú 

kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy 

földalatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebben épül a 

fundamentum, annál szilárdabb az épület – s ezt nem külsőségekkel, 

nem egy-egy ünnepre összpontosítva, de naponta ahol csak lehet 

tudatosítanunk kell, csak ez vezethet eredményre.” 
(6)

 

- Március 15 - megemlékezés 
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3. ÉRTELMI NEVELÉS - FEJLESZTÉS 

 

 A 3-7 éves korúak a megismerési folyamatok terén is jelentős 

fejlődésen mennek át, kíváncsiságuk, érdeklődésük fokozódik. Rendező elv nélkül szereznek 

ismereteket, tapasztalatokat. Érzelmeiket vágyaikat gyakran valósnak élik meg a képszerű 

észlelés dominanciája miatt. 

 A megtapasztalás céljának meghatározása és rendszerbe 

foglalása alkotja a program lényegét. 

 

Közvetlen cél: 

 hogy az észlelést pontosabbá, differenciáltabbá, reálisabbá tegyük és minimálisra 

csökkentsük a torzításokat 

 

Cél: 

 hogy olyan tapasztaltszerzést biztosítsuk a gyermekek számára, amely tág teret biztosít az 

egyéni érdeklődésre, és fejlettségi szintre épülő munkához, s hogy a bármilyen okból 

hátrányos helyzetűek esetében képes legyen feloldani az akadályoztatás miatti korlátokat. 

 a fejlesztendő gyermek érési folyamatához igazított és az életkori sajátosságainak 

megfelelő módszerekkel és eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő 

pszichikus funkciók kibontakozásához biztosít megfelelő szociális környezetet 

 Mindez egy olyan nevelő környezet létrehozását feltételezi, 

amelynek hatására a gyermek tapasztalatokban gazdagodik, emlékezete fejlődik, kritikai 

képessége erősödik, gondolkodása is magasabb szintre jut, érdeklődése is bővül. A kedvező 

feltételeket teremtő nevelő környezetben valóra válhat, hogy a 3-7 évesek értelmi fejlesztése 

eredményeként a periódus végére logikailag helyes ítéleteket alkossanak, egyszerű 

viszonylatokban helyes következtetéseket vonjanak le.  

Azaz: el kell jutniuk a „totális érzékelő apparátus” kialakulásához, amely biztosítja és 

megalapozza az iskolai gondolkodást a világ reális és differenciált megismerését. 

 

Feladat:  

 Minél több lehetőség biztosítása a motoros manipulációs-megtapasztalásra, minden 

esetben legyen kísérője a nyelvi fejlesztés a motoros és észlelési megismerésnek. 
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 A környezet komplex megismertetése a vizuális nevelés lehetőségeinek felhasználásával. 

Sokrétű alkotótevékenység biztosítása, melyek során a képszerű észleléses megismerési 

funkcióktól az élményalkotás képességén keresztül jussanak el az absztrakcióig. 

 Szükség esetén a gyermekek értelmi fejlesztése speciális módszerek ill. eszközök 

felhasználásával egészüljön ki. 

 

A szülői ház nézeteinek tiszteletben tartása mellett nevelésünk vallássemleges. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

 

Egyre pontosabb, valósághűbb észlelésük. 

Logikailag helyes ítéleteket alkotnak, következtetéseket vonnak le. 

Kialakul „totális érzékelő apparátusuk”. 

Fejlődik problémamegoldó és kreatív gondolkodásuk. 

Figyelmüket képesek összpontosítani.  

Kialakul reproduktív emlékezetük. 

Valósághoz közelít képzeleti működésük.
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4.  A TEVÉKENYSÉGEK FORMÁI 

 

4.1.  JÁTÉK 

 

 A játék: a gyermek alapvető tevékenységi formája, 

fejlődésének természetes közege, fejlesztésének leghatékonyabb eszköze, spontán tapasztalat 

szerzésének színtere. Magában hordja a munka és a tanulás elemeit is. Elválaszthatatlan a 

mozgástól, a szociális keretektől, személyektől, összefonódik a korai tanulás folyamataival, 

elválaszthatatlan az érzelmi, szociális, társas fejlődéstől. 

 

 A játék a gyermek személyiségének tükrözője, így annak 

megfigyelése közben képet kaphatunk ismereteiről, élményeiről, beszédkészségéről, szociális, 

értelmi fejlettségéről. A játék a nevelés folyamatában olyan lehetőség, melynek tudatos 

érvényesítése, a játék formáinak és tartalmának gazdagításával formálja a gyermek 

személyiségét. 

Programunk egyik legfontosabb sajátossága a játékra építettség: 

 

 a problémamentes gyermek képességeinek kibontakoztatásához, fejlesztéséhez 

 a gyengébb teljesítményű, gátlásos, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez is a 

legoptimálisabb keret. 

 

 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek közül - akiknek 

nemigen van alkalmuk játszani, akikkel ritkán játszanak – sokan komoly hátrányt, érzelmi és 

intellektuális károsodást szenvednek fejlődésük során. Feladatunk a hátrányok kompenzálása, 

enyhítése. Az együttjátszás élménye, a közös tevékenység során a szabályok „tanulása” a 

szocializációt segítik. 

 

Célunk:  

 hogy a  spontán, önkéntes, elmélyült játék lehetőségének 

biztosításával a gyermekek egyéni vágyai, ötletei kibontakozzanak, egész személyiségük 

komplex módon fejlődjön. 
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 A fejlesztési feladatok játékban történő alkalmazásával 

naponta és folyamatosan lehetővé tegyük, hogy a számukra érdekes és szabadon választott 

tevékenységek közben gyakorolják azokat a funkciókat, melyek fejlődésüket elősegítik.  

 

Feladataink: 

 a gyermekek szabad játékának tiszteletben tartása, feltételeinek maximális biztosítása: 

napi zavartalan játék lehetőség nyugodt légkör (alapbiztonság-érzet, szokások, szabályok 

betartása) 

 a játékon keresztül a külvilág elemeinek megismertetése szerzett tapasztalataik újra és újra 

átélése játékukban 

 magatartás módok, viselkedés, társas kapcsolatok alakítása, közösségi élet szabályainak 

megismertetése 

 megismerni a gyermekek képességi, neveltségi szintjét: hol tartanak, ennek alapján 

tervezhető a fejlődésük következő fázisa 

 fejlesztő játékok differenciált alkalmazása a speciális fejlesztést igénylő gyermekeknél, 

illetve prevenciós céllal 

 a szülők játékkal kapcsolatos ismereteinek alakítása, a játék érékének elfogadtatása 

 minél hosszabb, megszakítás nélküli játékidő biztosítása 

 kreatív, alkotó légkör biztosítása, ahol a gyermekek szabadon dönthetnek abban, hogy 

kivel játszanak, milyen játékot válasszanak, milyen témát dolgozzanak fel  

 

A játék tartalma: 

3-7 éves korban a játékfajták mindegyike mind végig jelen van. 

- gyakorló játék 

- szerepjáték, szituációs játék 

- szabályjáték 

- barkácsolás 

- bábozás, dramatizálás, árnyjáték 

- építő, konstruáló játék 

- térjátékok, környezetalakítás 
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Fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére 

 

 A gyermekek játékuk témáját, tartalmát a tapasztalataik és 

élményeik alapján formálják, alakítják, egyéni ötleteik, javaslataik vannak. Igényükké válik a 

közös játék, együttműködés a társakkal, elfogadják egymás ötleteit, javaslatait. Társas 

viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

Önállóan választanak, kezdeményeznek játéktevékenységet, szabadon és kreatívan használják 

a rendelkezésre álló eszközöket.  

Játékukban domináns a szerepjáték. Játékuk során képesek alkalmazkodni a szabályokhoz, 

azokat betartani. Tapasztalataikat, elképzeléseiket, esztétikai és szociális élményeiket ki 

tudják fejezni a bábozás, dramatizálás eszközével. 

Több napon keresztül képesek egyazon játéktémában tevékenykedni. 

 

 

 

4.2. MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

 A munkajellegű tevékenységek a gyermek mindennapi 

életének részei, melyek során ismereteket szereznek természeti, társadalmi környezetünkről, 

megtanulják az eszközök használatát, közben természetes módon fejlődnek, egyre önállóbbá 

válnak, ugyanakkor az együttműködés magasabb fokát igénylik. 

 

 A munka szervesen összefonódik a játékkal. A gyermek 

minél kisebb annál inkább egybefolyik a két tevékenység. 

Az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenység lehetősége, az eszköz vonzereje motiválja a 

gyermeket. Az örömmel végzett tevékenység pozitív módon épül be a személyiségbe és 

ezáltal szükségletté válik. Munka közben aktív, tevékeny részese  a tapasztalatszerzésnek, 

ismereteit alkalmazza, gyakorolja képességeit. 
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Célunk: 

 

 A munka megszerettetése, kitartás, felelősségérzet, 

önértékelés fejlesztése, készségek, tulajdonságok alakítása, melyek pozitívan befolyásolják a 

gyermek közösségi kapcsolatát. 

 

Feladat: 

 

 Az önkiszolgáláson és a napi tevékenységeken túl különböző 

munkajellegű tevékenységek szervezése, azok feltételeinek biztosítása. Munka során a 

meglévő tapasztalatok erősítése, bővítése, jártasságok alakítása fejlesztése az eszközök, 

szerszámok használatával. 

 

A munka tevékenységek részmozzanatainak megtanítása, minél több gyakorlási lehetőség 

biztosításával. A gyermek eljuttatása a kezdeti öncélú, egyéni indítékoktól a „társadalmi” 

indítékig. A közös tevékenységek során a csoportra jellemző erkölcsi szabályok – normák 

alakítása . 

Jó légkör, hely és megfelelő eszközök biztosítása. 

A család és óvoda munkával kapcsolatos elvárásainak közelítése. 

 

Munkajellegű tevékenységek: 

 

- önkiszolgálás 

- naposság 

- alkalmi munkák: megbízatások 

ünnepi készülődés 

udvar, terem időszakonkénti átrendezése 

ajándék készítés 

- gyűjtőmunkák 

- kerti munka, növény- esetleg állatgondozás 
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Várható  fejlődés óvodáskor végén: 

 

 Alapvető személyi szükségleteiket képesek kielégíteni. 

Ismerik az eszközök célszerű használatát, a használattal járó veszélyeket, képesek saját testi 

épségük megőrzésére.  

A munkajellegű tevékenységek gyakorisága által bizonyos cselekvések szokássá válnak pl. 

szeretnek közösen dolgozni, örömmel segítenek társaiknak.  

Önként vállalnak feladatokat, a megbízásokat pontosan teljesítik. 

Tárgyi környezetüket igényeiknek megfelelően alakítják. 

 

 

 

4.3.  TANULÁS 

 

 A nevelés egészét átható, időkeretektől független folyamat, 

mely során a megismerés, tapasztalat, gyakorlás alapján új magatartási, cselekvési formák 

alakulnak. 

 

Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztés. A 

harmonikus személyiség szakszerű fejlesztése az óvodai nevelés komplex folyamatában a 

gyermeket egész személyiségében iskolai életre alkalmassá teszi és kialakítja tanulási 

képességeit. 

 

 A tanulás nemcsak a társadalmilag hasznos ismeretek 

elsajátítása, hanem a biztonság és kölcsönösség, az elfogadás és elfogadottság élményének, a 

sokféle módon történő együttéléseknek a tanulása. 

A tanulás a képességek, a megismerés iránti vágy, a motiváció fejlődését, az ismeretszerzést 

és a magatartást, azaz az intellektuális, a szociális tanulást egyaránt magába foglalja. 

 

 A hátrányos helyzetűek esetében a tanulás akadályokba 

ütközhet, tempója lassúbb. Az észlelés és érzékelés nehezítettsége, a rövidebb idejű 

koncentrációs készség okozhat problémát. A tanulás folyamata, mozzanatai az ő esetükben  
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sem térnek el a normáltól, csupán minőségében és mértékében, a felhasználható eszközökben 

módosulnak (érési folyamat, életkori sajátosság) 

Speciális terápiákra lehet szükség, de az esetek többségében az ép példa, az apró megsegítés 

is elegendő. 

 

 A 3-7 éves gyermek tanulása tapasztalatokra épül, amelyek 

csak abban az esetben válnak tudássá, ha érzelmek kísérik és élménnyé válnak. 

Az óvodai tanulásban jelentős szerepe van a manipuláció lehetőségének, az ezeket kísérő 

verbális megnyilvánulások összekapcsolódásának. A tanulás folyamatában jelentős szerepet 

kap az utánzás.  

 

A gyermek életkori specifikumaihoz igazodó játékos tanulási folyamatok tervszerűségre 

épülve, az egyéni fejlődést és fejlődésbeli különbségeket veszik alapul és differenciált 

fejlesztésre törekednek. 

 

Cél:  

 

 A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi 

beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva, élményeire, tapasztalataira épülve fejlődjön 

gondolkodása.  

A fejlesztési feladatok játékban történő alkalmazásával, a gyermekek a számukra érdekes és 

szabadon választott tevékenységek közben gyakorolják azokat a funkciókat, amelyek aktuális 

fejlődésüket elősegítik. 

 

Feladat: 

 

 Megkeresni az egyéni adottságokat, figyelembe véve az 

optimális terhelhetőségi szintet. Fontosak azok a tevékenységek, amelyek a gyermektől 

erőfeszítést igényelnek, de azokat sikerrel képes megoldani. 

Szükséges az érdeklődés, figyelem, akarat erősítése, az egyénre szabott, differenciált 

motiváció alkalmazása. Tudás, tanulás iránti vágy felébresztése, érdeklődés fenntartása. 
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 Feltételek biztosítása (élmény, tapasztalat, eszköz). A 

gyermek köré megfelelő ingergazdag, a szabad játékot, spontán utánzást elősegítő környezetet 

teremteni, az aktív-cselekvő elsajátítást lehetővé tenni. Engedni a fantázia, alkotó 

gondolkodás szárnyalását. Olyan szituációk átélésének biztosítása melyekben megismerhetik 

a felfedezés, a kutatás örömeit. 

 

Tanulási típusok: 

 

   spontán: megfigyelve, utánozva modellt, mintát követ, 

szabályokat sajátít el 

 szervezett: 

- szituatív: tapasztalatokat, ismereteket megfelelő nevelési 

helyzetben, folyamatban gyakorolják, felismerve a problémát 

megoldásokat keresnek 

- fejlesztő:   fejlődésben elmaradott gyermekek fejlesztése a 

normáltól részben eltérő, illetve speciális eljárásokkal, 

eszközökkel 

 

 A pedagógiai szabadság alapján az óvoda-pedagógusok 

döntenek a szervezeti megoldások alkalmazásáról figyelembe véve a csoport aktuális 

fejlettségi szintjét, állapotát, a foglalkozás tartalmát. 

 

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 

 Konkrét elemi ismeretek, jelenségek esetében tudnak 

következtetni, ítéletet alkotni. Felfedezik az összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat. 

Gondolataikat érthetően mondatokban foglalják össze.  

Önállóak a kapott feladatok megoldásában, erősödik feladattudatuk, szándékos figyelmük. 

Egy-egy feladat megoldásában kitartóan, kezdeményezően munkálkodnak. 

Örömmel és önként, belső motiváltságból kiinduló erőfeszítésre legyen képes a tanulás során. 

 

                A szociálisan hátrányos helyzetben levő gyermekek felzárkóztatása mellett  fontos 

feladatunk a tehetséggondozás is. 
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A kiemelkedő képességű gyermekek közösségben történő, az életkori sajátosságokat 

figyelembe vevő egyéni fejlesztés. 

 

A gyermekek hozzásegítése tehetségük kibontakozásához. Szabad önkifejezés lehetőségének 

biztosítása. 

A gondolkodás és a kreativitás fejlődését elősegítő problémahelyzetek teremtése. 

Ösztönzés, bátorítás, elismerés gyakori alkalmazása. 

Komplex megismerési, cselekvési egység, valamint sokoldalú motiváltság biztosítása. 
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5.  A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 

 

5.1.  VERS, MESE (ANYANYELVI NEVELÉS-FEJLESZTÉS) 

 

 Az anyanyelv az óvodai élet egészét átszövi, kiemelt 

jelentőséggel bír. Külön említésre azért kerül, mert a fejlesztőprogram egyik legfontosabb 

részét képezi. Az óvodai nevelés alapértéke az anyanyelv ápolása, a szép magyar beszéd 

elsajátítása. 

A szocializációs folyamatban az anyanyelv a gyermeknek eszköz. Az anyanyelvi eszköztár a 

beszéd gyermekanyagunkban gyakran igen nagy különbségeket mutat. 

 Az épek körében is növekszik azoknak a száma, akik 

valamilyen beszédbeli problémával küszködnek, mellettük terveznünk kell a hátrányos 

helyzetű és beszédhibás gyermekeink beszédfejlesztését, de megfelelő gondozó és fejlesztő 

módszertárral kell rendelkeznünk a normál fejlődésűek számára is. 

 A nyelvi kommunikációs helyzetek alapvető feltételei közül a 

beszéd, az egymáshoz beszélés a valamilyen okból akadályozott beszédfejlődésűeknél 

nehezített. Náluk fokozott hangsúlyt kap a meghallgatás, fontos eszközként szerepelnek az 

anyanyelvi játékok mindennapos alkalmazása. A játékok gyakorlása során törekednünk kell 

arra, hogy a különböző beszédstátuszú gyermekek mindegyike egyaránt sikerélményhez 

jusson. 

 

Cél: 

 

       Gyermeki világkép alakítása irodalmi eszközökkel: a mesék, versek tudást közvetítsenek 

az életről, érzelmi segítséget nyújtsanak, erősítve a gyermek énjét, személyiségét. 

Jól beszélő, író és olvasó ember személyiségjegyeinek kialakítása. 

Élményeit, tapasztalatait, gondolatait megfogalmazni, környezete számára érthetően kifejezni, 

kommunikációra képes gyermek fejlesztése. 

 

Feladataink ezen a területen: 

 ösztönözni kell gyermekeinket arra, hogy minél többet beszéljenek, 

különösen a jól beszélők, a problémás társaikhoz (adott esetben a közvetítő 

szerep a miénk). 
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 az anyanyelvi nevelés speciális segítője a logopédus irányításával történik a 

rászorulók fejlesztése csoporton belül. 

 azok a gyermekek akiknek szüksége van arra, az óvodába lépés pillanatától, 

illetve beszédhibájuk fajtájától és/vagy minőségétől függően a megfelelő 

időtől logopédiai ellátásban részesülnek. 

 

                                             A szemkontaktus, mint nonverbális  kapcsolat szintén fontos 

eleme fejlesztő munkánknak: segíti a megértést, de a helyes artikulációt is érzékelteti. 

 Az anyanyelv gyakorlásában külön jelentőséggel bír az ép gyermek mintaadása: motiválja a 

beszédproblémával rendelkezőket a kapcsolat tartalmasabbá tételének eléréséhez. 

Ugyanakkor fejlődik az ép gyermek kommunikációja – mind verbális, mind nonverbális síkon 

– mert lehetőséget kap arra, hogy a kapcsolatteremtés igénye alkalmával önkifejezése 

magasabb szintet érjen el: hisz több síkon kommunikál. 

 

 A speciális fejlesztőmunka a logopédusé, mi az ehhez rendelt 

szükséges készségfejlesztést végezzük a játékok során. A hangsúly munkánkban a beszéd 

tartalmi részének fejlesztésén van, de az anyanyelv bármely területének fejlesztése 

legnagyobb sikerrel és a leggyorsabban 3-7 éves korban végezhető.  

A beszéd, szervesen kapcsolódik a kommunikációhoz, tágabb értelemben a szocializációhoz, 

a gondolkodáshoz. Fontos eszköze az önkifejezésnek, s ezért mint  olyan: az anyanyelvi 

nevelésnél a szókincs bővítése, a sajátos nyelvi formák elsajátítása, 6-7 éves korra az önálló 

történet elmondása fontos alapkövei az iskolára való felkészülésnek. 

 

Fejlesztés területe 

 

Mese-vers 

 

 Az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb eszköze. 

Szokásokat, népi értékeket, hagyományokat közvetít a gyerekeknek. Szorosan kapcsolódik az 

énekhez mozgásos játékokhoz. 

A gyermekek lételeme legtermészetesebb igénye a mesehallgatás. Örömforrás, feszültséget 

keltő és oldó lehetőség  katartikus erő, mivel azonos képszerűség és szélsőségesség uralkodik 

a mesékben és a gyerekek érzelmeiben, gondolkodásában. 
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Cél:  

 az igazán értékes szép és jó mese-vers megismertetése, 

amelyek sugallják az igazság és a jó győzelmét, a segítőkész jutalmát. 

                                                Anyag összeállításnál fontos, hogy a magyar népi mondókák 

mellett a népköltészettel rokon hangulatú költői alkotások is helyet kapjanak. 

 Elengedhetetlen gyakorlat a mesék, történetek, 

gyermekversek mindennapossága. Rendkívül fontos a felnőtt előadásmódjának személyes 

varázsa mind vers, mind mese területén: így élhetik át igazán az irodalmi alkotások 

hangulatát, a szöveg humorát. 

 Az irodalmi alkotásokon keresztül is értékeket közvetítünk: 

tájékoztatást adunk a külvilág és az ember belső világának legfőbb érzelmi viszonyairól, a 

megfelelő, de a lehetséges viselkedésformákról is. 

Kritérium: 

                                               Igényes, gyermek közeli tartalom, rövid lélegzetű, könnyen 

érthető, a gyerekek számára igazi örömforrást jelentő zeneiség, ritmus, lüktetés. 

 A mese-vers adta lehetőség jelentős színtere az auditív és 

vizuális észlelés, a beszédmotorika és az artikuláció fejlesztésének. 

 

Feladat: 

 

Az irodalmi anyag igényes kiválogatása, összeállítása a gyermekek fejlettségéhez, életkori 

sajátosságaihoz alkalmazkodva.  

Meghitt, nyugodt környezet, hangulat teremtése a meséléshez 

Igényes, példamutató előadásmód. 

 

 

               FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE ÓVODÁSKOR VÉGÉN 

 

 A szocializációs folyamatban az anyanyelv a gyermeknek 

eszköz: egész nap folyamán, 3-7 éves korig fejlesztjük minden szituációban. A fejlesztő 

programmal az anyanyelvi, és irodalmi nevelés  eredeti célját és feladatát, az irodalmi élmény 

értékét megtartva gazdagabb érzelmű, szociálisan fejlettebbé vált gyermekcsoport alakítható, 
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6-7 éves korra érjék el a koruknak megfelelő beszédbiztonságot, tisztán hangzó beszédét, 

beszédfegyelmet. Bátran, gátlás nélkül beszéljenek. 

 Egyéni fejlettségi szintet és ütemet figyelembe véve 

alkalmazzák az összefüggő gondolatkifejtés feltételeit: sorrend, térbeli rendeződés, időbeli 

egymásutániság, események-felfogásának készsége. Megfelelő hangsúlyú  és sebességű 

legyen a beszédük. 

Sajátítsák el a metakommunikáció verbális közlést színesítő, elmélyítő illetve kiegészítő 

alkalmazását. Alkalmazzák a kapcsolatteremtés elemi szabályait (pl.: köszönés, kérés stb.) 

 A 3-4. év végére a nyelvileg hátrányos helyzetű és/vagy 

beszédhibások beszédstátusza érje el, illetve közelítse meg a problémamentesek 

beszédszintjét, a zavartalan iskolakezdés illetve az alapkultúrtechnikák elsajátítása érdekében. 

                                               A bábozás dramatizálás, mondókák, mozgással kísérhető versek 

népi gyermekjátékok a mindennapok  részévé váljanak. 

A gyermekversek, mesék, történetek mindennapossága juttassa el – megközelítően – a csoport 

egészét arra a szintre, hogy érzékeljék az irodalmi alkotások hangulatát, éljék át a szöveg 

humorát. Jelentsen tájékoztatást egy-egy mű a gyermekek számára a külvilág és az ember 

belső világának legfőbb érzelmi viszonyairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról. 

 

 

2.  BESZÉDHIBÁSOK FEJLESZTÉSE 

szociokultúrális hátránnyal rendelkezők 

 

 A program egyik igen fontos részét képezi a beszédfejlesztés. 

Ma már tudjuk, hogy az olvasási zavarok hátterében általánosabb nyelvi hiányosságok 

húzódnak meg, amelyek az olvasással kapcsolatos összes képességet befolyásolják. 

 

 Munkánk célja, hogy a szociokultúrális hátránnyal 

küszködőket, beszédhibásokat (a szülőkkel is együttműködve) az egyéni sajátosságokat 

figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, a logopédiai 

módszerek komplex alkalmazásával, a tanulásra alkalmassá tegye. 

 

Az akadályozott beszédfejlődésű gyermekek beszédhibájuk miatt egyenetlen fejlődést 

mutatnak. 
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Rájuk jellemző: 

 Beszédük alakilag, tartalmilag kialakulatlan 

 Szókincsük sivár 

 Mondatszerkesztésük agrammatikus 

 Általában gyenge a verbális emlékezetük 

 Többtagú szavakat, tőmondatokat is nehezen reprodukálnak 

 Fejletlen a beszédhang megkülönböztető képességük és a ritmus érzékük, gyakran 

amuzikálisak 

 Figyelmük szétszórt 

 Magatartásuk többnyire nyugtalan 

 Mozgásuk összerendezetlen, finommotorikában éretlenek 

 

 Beszédhibájuk társulhat olyan percepciós zavarral, aminek 

következtében: gyenge az alakfelismerésük, a térbeli irányok, összefüggések felismerése, 

hibás az analizáló-szintetizáló képességük. 

 

Feladatunk: 

 a fejlődési sajátosságok alapos megismerése 

 a fejlődés egyenetlenségeinek korrigálása 

 a pszichikus funkciók egyensúlyának kialakítása 

 a gyermekek iskolaérettségének biztosítása 

 

Általános feladatok:  

Anyagában igazodik az óvodapedagógia témaköreihez. Módszerében figyelembe kell venni, 

hogy verbális kifejező készség területén gátolt gyermekkel állunk szemben  jól beszélő 

gyermekeinktől eltérően lassúbb ütemben, időben jobban széthúzva, kisebb egységekben, 

egyéni sajátosságok maximális figyelembevételével valósíthatjuk meg. 

Egyszerűbb fogalmi rendszerrel dolgozunk. Kezdetben a passzív szókincset fejlesztjük, 

később fokozatosan épül be a gyermekek aktív szóhasználatába. 

A speciális feladatokat:  

A kifejezetten logopédiai korrekciót tartalmazó célok határozzák meg. Ezek pszichológiai 

természetű, természetes élethelyzetű módszereket igényelnek.  
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A logopédus a terápia megtervezésénél a teljesítményzavarok legmegfoghatóbb formáit veszi 

figyelembe. 

Az eredményesség alapfeltétele, hogy a gyermekek jó közérzettel, jó hangulatban, érzelmileg 

motiváltan vegyenek részt. 

 Megkülönböztetett figyelmet igényelnek a hátrányos helyzetű 

gyermekek is, akiknek nyelvi fejletlensége mellett, jelentős deficitek tapasztalhatók az 

észleléses és finommotoros funkciók fejlettségében is. 

A kedvezőtlen háttér gátlólag hat a kognitív-megismerő funkciók, de a mozgás 

koordinációjának alakulására is. 

   „…kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a hároméves fejlesztés 

megszüntette a hátrányos helyzetű gyermekeknél az eredetileg fennálló szignifikáns 

különbséget, sőt a kedvező szociális háttérrel rendelkező gyermekekével teljesen azonos 

szintre emelte teljesítményüket.” 
(3) 

 

 

 

5.2.  ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK 

 

 Zenei nevelésünk célja a gyermekek zenei élményhez 

juttatása, zene iránti érdeklődésük felkeltése, az éneklés, a zene megszerettetése, ízlésük 

formálása. 

Az óvodai zenei nevelés fejlessze a gyermek hallását, ritmusérzékét, auditív emlékezetét, 

mozgáskultúráját. Fontos alapot ad a személyiség fejlesztéséhez. 

 

 A gyermekeknek a zenei élmény befogadásához elsősorban 

személyes kapcsolatra van szüksége, fontos számára a közös játék öröme – ezért rendkívüli 

jelentőségűek óvodáskorban a mozgáshoz kötött feladatok. A mozgás, a dal 3-7 éves korban 

egybefonódik, a dal ritmusa, lüktetése mozgásra csábít. 

 

 A dalos-táncos játékok mozgásformái kedvező feltételeket 

teremtenek a gyerekek mozgásának fejlődéséhez.  
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A gyermek mozgási képességeivel egy időben fejlődnek értelmi képességei.  

A zenei anyanyelv szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez, hangsúlyában, 

hangfejtésében, ritmusában, szerkezetében azt közli. 

A népi mondókák, énekes játékok emberi kapcsolatokat tükröznek, viselkedésformákat 

örökítenek meg. A kultúra, a hagyományőrzés átadásának, a nemzeti identitás kialakításának 

rendkívül fontos eszköze. 

 

Beszédhibásoknál és/vagy hátrányos helyzetűeknél: 

 Esetenként a ritmus és a tempó érzékelése, pontos utánzása, visszaadása nem tökéletes. A 

probléma már gyakran az érzékelésüknél jelentkezik, ez percepciós zavarokból, illetve 

ezeken keresztül a tökéletlen, hiányos megismerésből ered. 

 A tempóváltást, gyors-lassú különbségét az észlelési zavarokból adódóan sokszor nem 

ismerik fel, saját mozgásuk során sem tapasztalják meg legtöbb esetben ezeket a 

különbségeket. 

 Nehéz a térforma  alakítása is számukra, lassúbb vagy éppen gyorsabb mozgásuk, 

koordinációjuk pontatlansága, gyengébb térérzékelésük miatt. 

 

Feladatunk: 

 

 a zenei érdeklődés felkeltése, az ízlés, az esztétikai fogékonyság és a zenei anyanyelv 

kialakulásának segítése. 

 a mondókák segítségével a helyes beszéd ritmusának és a hang lejtésének 

gyakoroltatására, elsajátítására minél több lehetőség adás. 

 mozgáskészség fejlesztése, tánc elemeivel való megismertetés. 

 tér-, forma- és arányérzék fejlesztése. 

 az énekes játékok, dalok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 

 megfelelő légkör, érzelmi motiváltság megteremtése. 

 

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 

Az éneklés a gyermekek mindennapos tevékenységévé válik.  
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Örömmel, gátlás nélkül énekelnek.  

Önállóan kezdeményezzenek körjátékot. 

Érzik az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát.  

Ismerik és megfelelően alkalmazzák a zenei fogalompárokat. 

 

Mozgásuk összerendezett, harmonikus.  

Felismerik és megkülönböztetik környezetük hangjait.  

Igénylik és élvezettel figyelik a zenehallgatást. Képesek zenei élmények befogadására. 

Zenei élményeket jelenítsenek a vizuális tevékenységek során. 

 

 

 

5.3.  ÁBRÁZOLÓ TEVÉKENYSÉG 

RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

 

 A gyermek ábrázoló tevékenysége vizuális nevelésének 

része. A gyermeki ábrázolás a világ megismerésének sajátos formája. A gyermek a 

külvilághoz fűződő kapcsolatát érzelmi síkon éli át, cselekvésein keresztül tükrözi, amit 

ábrázolásban nem képes kifejezni hozzámeséli. 

 A gyermek számára az ábrázolás kifejezési eszköz: érzelmek, 

ismeretek, gondolatok közvetítője – a gyermeki személyiség megnyilatkozása. Tevékenysége 

során valamit alkot, létrehoz, kifejez – soha nem az alkotás végeredménye a fontos számára, 

hanem az örömteli cselekvés, az önálló munka, elképzeléseinek megvalósítása. 

 A vizuális nevelés során azok a képességek alakulnak ki, 

amelyek a többi nevelési területre és az egész személyiségre hatással vannak. 

 

Célunk 

 

 A vizuális észlelés, emlékezés, képzelet, gondolkodás 

fejlesztése, intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása, melynek birtokában a 

gyermek képes élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezésére. A gyermekek tér, 

forma, színképzetének gazdagítása. 

Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 
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Feladatunk: 

 

 Megteremteni annak lehetőségét, hogy az ábrázolás egész 

napos tevékenykedés lehessen, nagy része beépüljön a gyermek spontán játékába.  

 

Változatos anyagokkal, eszközökkel ismertessük meg őket. 

Tanítsuk meg az eszközök célszerű kezelésére, a technikák, munkafogások változatos 

használatára.  

Juttassuk minél több vizuális élményhez, tapasztalathoz. 

Komplexitás biztosítása, a témák sokoldalú megközelítésével, változatos tevékenykedtetéssel, 

tapasztalással. 

Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységének ,  szép iránti 

nyitottságának, igényességének alakítása. 

 

 Rendkívül fontos: hogy legyen mindig elegendő idő, eszköz, 

megfelelő hely és türelem. Türelem, azért, is hogy kivárjuk, ő fedezze fel, lássa meg a világot 

és jusson el az újraalkotás kényszeréig – ne mi közöljük vele szóban, sémákban. 

Mindig szem előtt kell tartanunk az egyéni képességbeli különbségeket.  

A gyermekek alkotó-alakító tevékenységét gazdagítsuk, bővítsük tovább. 

Gazdagítsuk a technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket. 

Gyermekeink valamennyi alkotását értékként kell kezelni. 

 

Óvodáskor végére várható 

 

 A vizuális nevelés által fejlődik a gyermekek képi, plasztikai 

kifejezőképessége, téri tájékozódása, képzeletvilága, kreativitása, fantáziája. Jellemző a forma 

gazdagság, színek variálása. 

Képesek mikró és makró környezeti élményeiket, tapasztalataikat újraalkotni, formai, képi 

világát, gondolatait, érzelmeit megjeleníteni. Váljék igényükké a vizuális önkifejezés. 

Kialakul szem-kéz koordinációjuk, finommotorikus készségük, pozitívan változik 

környezetükhöz való viszonyuk.  

Nő önbizalmuk, önismeretük. 
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Olyan készségek birtokába jutnak, amelyek az írás előkészítésében rendkívül fontosak.  

A megismert technikákat önállóan alkalmazzák, készség szinten kezelik az eszközöket.  

Egyedi, lényeges jegyek megjelenítésére is képesek. 

Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 

  

 

 

 5.4.  A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

 A fejlesztési terület magába foglalja a mikró és a makró 

természeti és társadalmi környezettel való ismerkedést, tapasztalatszerzést a formai, 

mennyiségi és téri viszonyokat. 

 A környezetünk élőlényeivel szemben tanúsított magatartás a 

természetben való viselkedés része a társadalmi beilleszkedés folyamatának. A természet a 

környezet szeretetére: a személyes példaadás, az értékek megóvása, megbecsülése nevel. 

 A gyermekek a környezet megismerése során szereznek 

tapasztalatokat annak formai, mennyiségi, nagyságbeli és téri viszonyairól: fejlődik a 

mennyiség, tér- és formaismeretük. 

 

Célunk: 

 

     A gyermeket körülvevő természeti és társadalmi környezet megismertetése az életkori 

sajátosságoknak megfelelően. 

 közvetlen környezetből indítani, a meglévő ismeretekre, tapasztalatokra építve, elemi 

szintről kezdeni az ismeretek átadását, egyszerű feladatokkal, amelyeket a gyermek 

biztosan meg tud oldani (sikerélményhez jut) 

 világkép formálás: környezetorientált magatartás kialakításával, a környezetbe való 

beilleszkedés, pozitív érzelmi viszony kialakítása 

 fontos kritériuma a helyes megoldásra való rávezetésnek az állandó tapintatosság, a 

kiapadhatatlan türelem 
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Így lehetünk biztosak abban, hogy gyermekeink elsajátítják a problémamegoldó 

gondolkodást, és az egész személyiségük harmonikusan fog fejlődni, ugyanis a környezet 

megismerésére nevelésnek fontos szerepe van a gyermekek nevelésében: általa, a felnőttekkel 

együttműködő (kompetens), reálisan, motiváltan választó, megfelelő szintű önkifejezéssel 

rendelkező gyermeket neveljünk.  

Célunk, nem utolsó sorban, hogy a gyermekek önmagukat és környezetüket részletesen és 

mélyen megismerhessék, mert személyiségük csak ily módon, ezzel együtt tud helyesen 

alakulni és társas kapcsolataik is így lesznek teljesek. 

 

 

Feladat: 

 

 a mozgás, testséma, percepció és az ezeket kísérő verbális fejlesztés 

 törekedni kell a valóság folyamatos megismertetésére, arra, hogy a gyermekek a 

természetes környezetükből szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat 

 évente legalább kétszer jussunk el a természetbe, kirándulni, gyakran tegyünk rövidebb 

sétákat 

 pozitív érzelmi viszony kialakítása a természethez, emberi alkotásokhoz 

 probléma- és feladatmegoldás lehetőségeinek biztosítása 

 legyen elegendő idejük az események és a megtapasztalt jelenségek feldolgozásához – 

egy-egy témakört minden oldalról megközelítve, alaposan és sokféleképpen dolgozzunk 

fel 

 a gyermeki kíváncsiságot használjuk ki céljaink eléréséhez 

 a gyermekeket egyéni bánásmód alkalmazásával segítsük – lényeges, hogy érvényesüljön 

itt is a differenciált, képességekhez igazodó feladatadás 

 a matematikai képességek elsajátításához fejleszteni kell a percepciót, a logikai készséget, 

szám- és mennyiség fogalmat, a téri- és síkbeli orientációt, az analógiás gondolkodást, az 

emlékezetet 

Fontos: 

 

 a megfelelő és elegendő idő, hely, alkalom és eszköz biztosítása 
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 az irányított és/vagy spontán megfigyeléshez hangsúlyozottan a közvetlen érzékszervi 

tapasztalatok, a gyermekekkel közösen végzett megfigyelések, kísérletek és ezek 

tudatosítása. 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 

 A gazdag, több csatornán történő tapasztalatszerzés a nyelvi 

szimbolikus leképzéssel segíti a konkrét cselekvéses tapasztalatok beépülését az absztrakt 

struktúrák gazdagodását. Ezen az úton kell kialakulnia a 6-7 éves korra a gyermek spontán, 

valamint a nevelési módszerek segítségével, tapasztalatain és ismeretein keresztül szerzett 

kognitív képességeinek: 

 

 

 az egyre pontosabb, valósághű észlelés 

 színes, gazdag képzeleti működés  

 figyelem-összpontosítás képessége 

 kreatív és problémamegoldó gondolkodás 

 reproduktív emlékezet 

 egyre fejlődő fogalmi gondolkodás 

 

Életkoruknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek természeti és társadalmi környezetükről. 

Alkalmazni tudja a megismerési módszereket: megfigyelés, vizsgálat, összehasonlítás, mérés, 

kísérlet 

Az életet tisztelő viszony kialakítása: 

 

                                 „Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, 

                                   Évmilliókra lesz tulajdonod.” 

                                                                               Madách 
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5.5. MOZGÁS 

 

 

 A 3-7 éves korú gyermeket erőteljes testi fejlődés jellemzi, 

mely megmutatkozik mozgásának fejlődésében, a nagy-, majd a finommozgások területén. 

A mozgás az óvodáskor egész ideje alatt igen jelentős szerepet tölt be, a gyermek 

személyiség-fejlesztésének eszköze. A mozgásigény kielégítése az egész szervezet 

működésére kedvezően hat. 

 3-7 éves korban a mozgás fiziológiás szükséglet. A 

rendszeres mozgásnak a szokásrendbe való beépítésére ez az életkor a legalkalmasabb. Az 

egészséges életmódra nevelés mellett a gyermekek edzettségének  megalapozását is segíti. 

  A testnevelés, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek 

sokoldalú, természetes mozgását, segítik élettani fejlődésüket, alkalmazkodóképességüket.  

Jelentős hatással van a gyermekek motoros képességeinek fejlődésére – erő, ügyesség, 

gyorsaság, állóképesség.  

 

Mérhető hatású az idegrendszer, keringési és légzőszervek, a helyes testtartás kialakításában. 

 

Célunk 

 

A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek sokoldalú fejlesztése a 

mozgásélmény többirányú megtapasztalásával.  

Minden gyermek találja meg a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának 

legmegfelelőbb tevékenységet. 

A gyermek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermek szabad mozgáskedve. 

A mozgás megszerettetése, egészséges életmód megalapozása. Váljék szükségletté a mozgás. 

Olyan feltételek kialakítása, amelyek használatával a gyermek fejlesztése belső motivációval 

érhető el. 

Egészséges életmódra nevelés. 
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Feladatunk 

 

A gyermek harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.  

 hogy megteremtsük a feltételeket a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez az alábbi 

területeken:  

-    szabadon választott mozgástevékenység 

- napi szervezett testnevelés 

- különböző testnevelési játékok, sportolási lehetőségek 

- séták, kirándulások 

- mozgásos vetélkedők 

- ének-zene foglalkozás 

 a nagymozgások, szem-kéz, szem-láb koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika 

fejlesztését természetes módon építsük be a gyermekek  tevékenységébe. 

 a mozgáson keresztül az értelmi- és szociális képességek fejlesztése 

 a megfelelő terhelés biztosítása egyéni fejlettséget figyelembe véve, sokszori és változatos 

formában történő gyakorlás, pozitív élménnyel kísért többszöri ismétlés 

 az eltérő fejlődési ütemű gyerekek mindegyike találja meg a számára megfelelő mozgás 

formát  

 

Fejlődés eredménye óvodáskor végére 

 

 Örömforrássá válik az értelmes mozgás, szeretik és igénylik a 

különböző mozgás lehetőségeket. Az egészséges életvitel megalapozása. 

Fejlődnek testi-, értelmi képességeik, erkölcsi, akarati tulajdonságaik, növekszik 

teljesítőképességük, tér-, idő- és tájékozódó-képességük. 

Kialakul testsémájuk, ismerik testrészeiket.  

Nagymozgásuk összerendezett, koordinált, finommozgásuk vezérlésére képesek. Alakul 

szem-kéz, szem-láb koordinációjuk.  

Tudnak alkalmazkodni a játékszabályokhoz 
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III.  A PROGRAM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

1.  AZ ÓVODA MŰKÖDÉSE 

 

 Szakmailag önálló intézményként működnek a tagóvodánk. 

                                              Működésünk szabályait a törvényi előírások, a szülők igényei és 

a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével kialakított Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. Házirendünk is e dokumentum része. 

 Szervezetünk legkisebb egysége a csoport, a benne dolgozó 

két óvodapedagógussal és egy dajkával.  

 Az intézmény óvodapedagógusai alkotják a nevelőtestületet.  

A nevelőmunkát közvetlenül illetve közvetve segíti az alkalmazottak köre.  

Az  intézmény  élén  tagintézmény-vezető áll.  

Óvodánkban működő érdekvédelmi szervezetek: Közalkalmazotti Tanács.  

 Intézményünk nyitva tartásának teljes időtartama alatt 

pedagógus foglalkozik a gyermekekkel.  

Munkakezdésüket az igényeknek megfelelően lépcsőzetesen alakítjuk. A fedési idő 

biztosított. A törvényben előírt minimálisnál valamivel nagyobb fedési időt indokol a 

hatékonyabb együttműködés és a speciális fejlesztési feladatok. 

 

A fejlesztés:  

 csoporton belül 

 a foglalkozások keretében: kölcsönös konzultáció alapján 

 valamint az erre a célra kialakított logopédiai szobában történik 

 

 Az óvodapedagógusok az átfedési időkeretet használják fel az 

egyéni fejlesztésre, szempontok szerinti megfigyelésekre, differenciált, illetve speciális 

felzárkóztatásra. 
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Működésünk dokumentumai: 

-    Szervezeti és Működési Szabályzat 

- Közalkalmazotti Szabályzat 

- Felvételi és mulasztási napló 

- Csoportnapló 

- Óvoda munkaterve (1 nevelési évre szól) 

- A csoportok nevelési, fejlesztési tervei 

- A gyermekek fejlesztési tervei, személyiséglapja 

Csoportnaplónk saját magunk által készített, az előírásoknak megfelelő adatokat, fejezeteket 

tartalmazza.  

 

 A nevelőmunkát a törvénynek megfelelően 2 

óvodapedagógus látja el csoportonként. Munkájukat egy dajka segíti. A fejlesztőmunka 

speciális segítője : gyógypedagógus-logopédus. 

 

 Célunk, hogy az óvodapedagógusok végezzék el a  „Fejlesztő    

pedagógus”   tanfolyamot,   ezen   kívül   olyan    továbbképzéseken, tanfolyamokon való 

részvételre törekszünk, melyek fejlesztő-nevelő munkánk elméleti és gyakorlati 

hatékonyságát növelik, hozzájárulnak programunk magasabb  

szintű végzéséhez. Továbbképzési tervünk segíti ennek megvalósulását. 

 

A működés legfontosabb emberi tényezője az együttműködő NEVELŐKÖZÖSSÉG, melynek 

jellemzői: 

 

 nevelőtestületi egység, kollegák aktív közreműködése a célok érdekében 

 szervezeti kultúra fejlesztése 

 kollegiális magatartás, egymás munkájának megbecsülése, véleményének tiszteletben 

tartása, információk korrekt kezelése 

 a gyermekekkel szemben támasztott igények, követelmények azonos elvek szerint 

valósuljanak meg minden dolgozó részéről 

 nyitottság az új ismeretek befogadására, szakmai fejlődésre 

 házi-bemutatók, esetmegbeszélések, konzultációk a fejlődést, tanulást szolgáló légkörben 
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 megfelelő információ áramlás az intézményen belül 

 a gyermekek érdekeinek mindenek felett érvényre juttatása 

 közös távlat, közös feladat, együttesen, egymásért a gyermekekért folytatott munka 

 

 Az óvodán belüli kapcsolatok a pedagógiai feladatok 

megoldásában realizálódnak. Az egyes feladatok megoldására adott önállóság alkalmával is 

az óvodavezetője, illetve a tagintézmény-vezető felé a beszámoltatási kötelezettség fennáll. 

Az óvodában dolgozó pedagógusok és egyéb munkavégzők egymás mellé rendeltek. 

 

 

1.2.  CSOPORT SZERVEZÉS 

 

 Hagyományainkat, lehetőségeinket és a szülők igényét figyelembe véve alakítjuk a 

csoportokat, Így szervezhető homogén illetve heterogén összetételű óvodai gyermek csoport 

is. 

A fejlesztés, differenciálás hatékony megvalósítása érdekében a 20 fős csoportlétszám lenne 

az ideális.  A gyermekek szempontjából fontos a személyi állandóság, ezért a csoportokat 

ugyanaz a két óvodapedagógus viszi végig (3 vagy 4 évig) 

Fontos szempont a csoportlégkör és a gyermekek közötti együttműködés kialakítása. A 

gyermekeket a csoportban azonos jogok és kötelességek illessék meg. 

 

 

1.3.  NAPIREND, HETIREND 

 

 A napi tevékenységek szerkezeti vázát adja a napirend, 

amelyben naponta jelen vannak: a játék, a munka, és a program lényegét képező komplex 

tevékenységrendszer. 

A csoport életét szabályozó szokásrendszer: rugalmas, életkor és évszak specifikus a 

tervszerűség és folyamatosság jellemzi.  

A napirend biztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges nyugodt, biztonságot adó légkört 

kiegyensúlyozott életritmusának a záloga.  
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Szempontok a napirend összeállításához: 

 rugalmasan alkalmazkodjon a helyzethez, feladatokhoz 

 tartalmazzon állandó, mindig ismétlődő elemeket (étkezés, mindennapos testnevelés stb.) 

mely növeli a gyermek biztonságérzetét, alakítja időérzékét  

 vegye figyelembe a gyermek fejlődéséből adódó igényeket 

 minden tevékenység elvégzéséhez megfelelő időt biztosítson 

 a legtöbb időt a játék tevékenység töltse ki 

 tükrözze a csoportszobában és a szabadban töltött idő arányát 

 

 A napirendet minden nevelési évben a csoport 

óvodapedagógusai készítik el a fenti szempontok alapján szeptember 1-től május 31-ig, illetve 

június 1-től augusztus 31-ig a nyári időszakra. 

A heti rend kialakítása az óvodapedagógusok feladata . A nevelési év elején készítik el.  A  

szabad  játékon  túl  arányos  elosztásban  szerepelnek  benne  a tervezett  és 

 szervezett tevékenységek. Rugalmasan alkalmazkodik a csoport igényeihez, lényeges, hogy a 

többi csoporttal való összhang is megvalósuljon. 

 Az óvodapedagógus joga és feladata, hogy csoportja 

ismeretében az adott témakörben és szituációban válasszon a kötött és kötetlen foglalkozás 

között. Kötött foglalkozás esetén is törekedni kell a kötetlenség az oldott légkör 

megvalósítására, játékosságra. 

 

 

                                             1.4. BESZOKTATÁS 

 

                                                A három éves gyermek megváltozott élete a beszoktatással 

kezdődik. Nagy változás ez a gyermek és a szülő életében is.  

                                               Nyitottak vagyunk a szülők felé, így lehetőséget biztosítunk az 

óvodák megtekintésére. Már a beiratkozás előtt eljöhetnek, ismerkedhetnek az óvoda életével, 

dolgozóival, betekinthetnek a csoportok életébe.  Tájékoztatjuk  a szülőket nevelési 

programunkról, írásban (szórólapon) rövid ismertetőt is kaphatnak. 

Lehetőség van az anyás-beszoktatásra, melynek időtartamát  a gyermeket figyelembe véve az  
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óvónők és a szülők közösen határozzák meg. Kedvenc tárgyukat, játékukat elhozhatják, ezzel 

is könnyítve az elválás első napjait. Az édesanya jelenléte mindaddig lehetséges míg a 

gyermek már szívesen marad az  óvodában, vagyis biztonságban érzi magát.  

  

Célunk:   

               A gyermek biztonságban érezze magát, ismerje meg az óvodai környezetet, 

felnőtteket és  társait.  

Testi-, lelki szükségleteinek kielégítése, melegség, szeretet adása. 

A befogadás személyes, egyéniséghez igazodó differenciált módon valósuljon meg. 

 

 

Feladat:                                               

 

A gyermekek megismerése, minél több információ „begyűjtése” 

Partneri kapcsolat kialakítása a szülőkkel. (elfogadás, empátia stb.) 

Kölcsönös információ-áramlás, szülők tájékoztatása a nélkülük eltöltött első órákról. 

A gyermek számára elegendő idő és törődés biztosítása. 

Lehetőség biztosítása a szülőknek nevelési programunk megismerésére, betekintésre az óvoda 

mindennapjaiba. 
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IV.  AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

  A  SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI 

                                           (  A családdal való kapcsolat ) 

 

 Az óvoda kapcsolatrendszerének legfontosabb láncszeme, 

közvetlen partnerünkkel a családdal való kapcsolat.  

A mai nevelési, társadalmi, gazdasági és egyéb gondok ellenére is a hatékony pedagógus-

szülő együttműködésnek feltétlenül meg kell valósulnia.  

A gyermekek fejlődése szempontjából meghatározó jelentőségű a család részvétele a nevelési 

programunkban. Célkitűzéseinket csak a két nevelési terület összhangba hozásával, azok 

sajátosságainak megtartásával, együttes munkával valósíthatjuk meg. Ez feltétele a gyermek 

harmonikus fejlődésének, melyért mind a két nevelési szintér felelősséggel tartozik. 

 Programunk a családi nevelés értékeire épít, azt fejleszti 

tovább, illetve kiegészíti. A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családok esetében a családi 

nevelés feladatainak megoldását nem vállalhatjuk át, de a családi szocializáció kedvezőtlen 

hatásának enyhítéséért tehetünk, kompenzálhatjuk a hátrányokat. 

 

 Célunk, a személyiségi és szülői jogok tiszteletben tartásával 

erősíteni a partneri viszonyt. A szülő nevelőtársunk legyen, tevékenyen együttműködve, 

egymásban támaszt, segítőtársat találva. Szolgáltató intézményként, de a gyermek érdekeit 

szem előtt tartva, (szakmailag alátámasztva) végezni nevelő-, fejlesztő munkánkat. 

 

Feladatunk: 

 

 a szülők véleményének meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele 

 erősíteni a demokratizmust, a szülők éljenek a Közoktatási Törvény biztosította 

jogaikkal, gyakorolják javaslattevő, véleményező és kezdeményező szerepüket 

 nevelési kultúránk által a szülők nevelési kultúrájának emelése, szemléletének pozitív 

befolyásolása 
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 értékrendszerünk megismertetése, egyeztetése a szülőkkel, a követelmények 

összehangolása, közös teendők megbeszélése a gyermek további segítése érdekében 

 az együttműködés, napjainkban kiemelt tartalmi kérdésének, a gyermekvédelmi 

problémáknak a megoldása, gyermeki jogok, Gyermekvédelmi Törvény 

megismertetése a szülőkkel 

 

Elveink a kapcsolattartásban: 

 

 a család és az óvodai nevelés kölcsönössége 

 a pedagógus-szülő kapcsolat középpontjában mindig a gyermek álljon 

 az együttműködés folyamat legyen 

 a család értékrendjének elfogadása, nyitottság, befogadás 

 korrekt nevelési magatartás az értékközvetítésben 

 a szülőnek joga megválasztani kire bízza gyermekét 

 ismerje meg a szülő nevelésünk sajátosságait, gyermeke fejlődését rögzítő 

dokumentumokat 

 ötleteket, javaslatokat tehet gyermeke életmódjának kialakításával kapcsolatban, a 

hagyományok alakításához 

 képviselheti az óvoda érdekeit, tevékenyen vegyen részt a szülők közösségében 

 kölcsönös tisztelet egymás, a gyermekek, az óvoda dolgozói iránt 

 az információk bizalmas kezelése 

 

Az együttműködés formái, tartalmának jellemzői: 

 

     Beiratkozás – első találkozás 

 beszoktatás (szülővel vagy nagyszülővel) – életmód váltás 

 szülői értekezlet (félévente illetve az eddigi gyakorlat szerint szükség esetén is) – kollektív 

információcsere 

 fogadóóra (havonta egy) – személyes információk 

 nyílt nap (bármikor a szülő kérésére, vele való előzetes egyeztetés alapján) – 

bemutatkozás, mintaadás 
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 családlátogatás (3 év alatt legalább egyszer, ezen kívül szükség szerint) – otthoni 

információk 

 részvétel közös programokban (kirándulás, kulturális program, játszóház stb.), 

ünnepélyeken – összetartozás erősítése 

 óvodai alapítvány támogatása 

 a meghatározott lehetőségeken túl, ha a szülő vagy a nevelő szükségét érzi személyes 

beszélgetés a gyermekről, családról 

 együttműködés a szervezési feladatokban, eszközgyűjtésben, kisebb javításokban 

 hirdető tábla 

 üzenő füzet (egyedül óvodába járó gyermekeknél) 

 

Megválasztásuknál figyeljünk arra, hogy: 

 

 az együttműködésben a mellérendelt viszony a helyes 

 a pedagógus és a szülő társadalmilag és a nevelésben egyaránt egyenjogú 

 a különböző kapcsolattartási formákban adjunk elsőbbséget a dialógusnak a tájékoztató 

monológokkal szemben 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK  

 

Pályázati, illetve Alapítványi támogatással (finanszírozással) szervezhető a gyermekek 

fejlettségének, életkori sajátosságainak megfelelő egyéb tevékenység a szülők igényei alapján 

( pl. Hangoló, úszás, erdei óvoda stb.) 

A szülők igénye alapján  csak nevelési időn túl  szervezhető minden más térítéses 

tevékenység pl. :zenés  torna, angol stb. 

Ingyenes szolgáltatás a  „Zeneovi”, illetve a szülők igényei alapján hittan. 
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GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

 

Célunk: 

                                             a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlesztése, az őket megillető jogok biztosítása.  

 

 

Segítségnyújtás a saját családban történő nevelkedéshez, a fejlődést veszélyeztető helyzet 

elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez. 

A gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. 

 

 Feladataink egyrészt prevenciós – megelőző – jellegűek, 

másrészt korrekciós, kompenzációs tevékenységek. 

Alapfeltétel a családok megértésére törekvés, nézeteik tiszteletben tartása. 

 

Feladataink: 

 

 Biztonságos, egészséges, balesetmentes környezet biztosítása. 

 A gyermekek fejlődését gátló tényezők feltárása, konkrét pedagógiai terv kidolgozása ( 

kompenzálás, felzárkóztatás ) 

 Tájékozódni a gyermekvédelmi szempontból fontos tényezőkről: 

milyen környezetből járnak a gyermekek az óvodába, 

munkanélküliség aránya, 

veszélyeztetett családok száma, 

hátrányos helyzetű gyermekek, 

három, vagy több gyermeket nevelő családok, 

kiegészítő támogatásban részesülők 

csonka családban nevelkedők helyzete. 

 Csoportos óvónők információ gyűjtése a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális 

helyzetéről, a család életviteléről, nevelési módszereiről. 
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 A gyermekvédelmi feladattal megbízott pedagógus összegyűjti, nyilvántartásba veszi a 

problémás gyermekeket, a  csoportos  óvónőkkel családlátogatást végez,  

      javaslatot tesz a probléma megoldására, felveszi a kapcsolatot a védőnővel,  

      gyermekorvossal, Nevelési Tanácsadóval. 

 Rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása. 

 A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszély, vagy probléma esetén  értesíti a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, illetve a megfelelő szakintézményt. 

 Feladatunk fellépni minden diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, előítélet ellen. A 

hátrányos helyzetű gyermekek közösségbe való beilleszkedésének segítése. 

 A gyermekek érdekeinek képviselete a megfelelő fórumokon. 

 Rendszeres kapcsolattartás a védelembe vett gyermek mellé kirendelt családgondozóval. 

 Szociális támogatások lehetőségeinek megismertetése a szülőkkel- 

 Továbbképzés, ismereteink bővítése a gyermekvédelmi témában, az érvényes 

jogszabályok, törvények ismerete. 

 Tájékozódás a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények munkájáról, folyamatos 

kétoldalú információáramlás és személyes kapcsolattartás. 

 

A gyermekvédelmi feladatok koordinátora az ezzel a feladattal megbízott óvodapedagógus. 

Munkáját éves terv alapján végzi, melyet félévente értékel. 

         

 

 

V. TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszközök és 

felszerelések. 

 

Intézményünk  csoportjainak mindegyike öltözővel, mosdóval rendelkezik. A gyermekek 

ruházatának tárolása biztosított.  

Szülői kezdeményezésre  létrehozott alapítványunk a padlástérben logopédiai szobát alakított  
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ki, az egyéni fejlesztés, a logopédus munkájának biztosítására. 

A Hajnóczy utcai óvoda tornaszobával rendelkezik, melyet egy csoportszobából alakítottunk 

ki. 

Szabadtéri tevékenységre mozgásra az udvaron van lehetőség. Régi, korszerűtlen udvari 

játékaink cseréjét megkezdtük, ennek folytatását a következő  években folytatódik. Medencék 

felújítását, kőlapok cseréjét 5 éven belül szeretnénk megvalósítani. 

 

 A program megvalósításához az alapvető eszközök adottak. Célszerű, tudatos felhasználásuk 

mellett kiegészítésük szükséges. Az anyagi fedezetet költségvetésünkön túl alapítványi 

támogatásból, pályázatokon való részvétellel, szponzorok felkutatásával próbáljuk biztosítani.  

 

 

A hiányzó játékokat, speciális fejlesztő eszközöket, a technikai és foglalkozási eszközöket 

2008-ig szeretnénk beszerezni pályázati, alapítványi forrásból, önerőből illetve az 

Önkormányzat segítségével. 

 

Csoportszoba, öltöző, mosdó, WC a gyermekek létszámának megfelelő. Az udvari játékok 

felülvizsgálata, cseréje, a játékok alatt esés csillapító talaj kialakítása folyamatosan szükséges. 

 

 

 

Nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 

 

 

 

 

Meglévő eszközeink:     Szükséges kiegészítés 

    Technikai eszközök ( óvodánként, csoportonként ) 

TV, videó 

magnó         

dia-vetítő        videó 

fénymásoló        magnó 

lemezjátszó        számítógép 
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    Játékok, fejlesztő eszközök (gyermekenként ) 

babák, állatfigurák       legók bővítése 

közlekedési eszközök      nagyméretű WESCO 

építő, konstrukciós játékok      téglák 

 

társas játékok       KRESZ-tábla készlet 

bábok         mozgásfejlesztő táska 

eszközök szerepjátékoz      szerepjátékhoz eszközök 

legók         Discovery és Ravensbur- 

         ger társasjátékok 

kirakók 

 

labdák , karikák                 udvarra: roller, bicikli, 

tricikli, homokozó játékok 

   

  Speciális fejlesztő eszközök  

 

AYRES eszközök       AYRES eszközök teljes  

garnitúra 

 

WESCO mozgásfejlesztő      gyermek létszámnak  

eszközökből pár darab      megfelelő mennyiségű 

füles labdák        labda 

 

BODY-ROLL        SZIVÁRVÁNY kártya 

         Család 

TINI-KONDI        BOHÓC-kártya 

Óriás labdák        további WESCO esz- 

         Közök 

 

   Foglalkozási eszközök ( csoportonként ) 

 

MINIMAT        torna szőnyegek 

közlekedés        hangszerek 

növények világa       labdák 

állatok         nagyméretű szemléltető 
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         képek 

színes rúd készlet       MODUL-készlet 

közlekedés        (WESCO-torna) 

város-falu  terepasztal 

tornaeszközök       hosszú tornapadok 

nagyméretű tükrök 

Az ábrázoló tevékenységhez, vizuális neveléshez szükséges eszközök folyamatos pótlásra, 

bővítésre szorulnak. 

Az egyéb eszközök és játékok folyamatos bővítése, cseréje is szükséges a gyermeklétszámhoz 

illetve az elhasználódáshoz igazodva.    

Mesekönyvek, szakkönyvek folyamatos bővítése szükséges. 
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