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Adatok 

1.Költségvetési szerv neve: Zuglói Napraforgó Óvoda 

          OM azonosító:034546 

      a költségvetési szerv székhelye: székhelye: 1145. Budapest. Újvidék sétány 3-5. 

                     telephelye :1145. Budapest, Emma u. 16-18. 

2. Költségvetési szerv típusa: köznevelési intézmény, óvoda 

3. A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: 9 (székhelyen 4-telephelyen 5) 

Az intézményben felvehető maximális gyermeklétszám: 229 fő (székhelyen 115 fő-

telephelyen 114 fő) 

4. 1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

Szakágazat száma:  851020 szakágazat megnevezése: óvodai nevelés  

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés, mely a gyermekek neveléséhez 

szükséges, teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében zajlik. Az óvodai 

nevelés keretében történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: a beilleszkedési, tanulási 

és magatartási zavarral küzdő gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a kiemelten 

tehetséges gyermekek fejlesztése, nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelése, fejlesztése, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelése. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4.§ .1.r. 

pontja szerint integrált nevelés keretében az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása: 

• beszédfogyatékos gyermekek nevelése, 

• egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelése. 

 

4.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciószerinti megjelölése: 

 kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése 

 091110 óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

 091140 óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Kiemelt jellemzője:   komplex esztétikai nevelés 

Az óvoda vezetője: Bagi Márta Anna 
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Helyzetelemzés 

 

Óvodánk két tagóvodából álló intézmény, mely Budapest Zugló kertvárosi és lakótelepi 

környezetének határán fekszik.  

A gyermekek átlagosan jó családi és anyagi háttérrel rendelkeznek, sok a nagycsaládos. 

A szűkebb-tágabb környezet megismertetésére Zuglóban szép utcarészletek, épületek, kertek, 

fák kínálnak lehetőséget. Óvodánk közvetlen környékén mindez megtalálható. 

 Zugló bővelkedik múzeumokban, műemlékekben nevezetességekben is, melyeknek 

megismertetését az óvodáskor végére célul tűztünk ki. (Városliget, Állatkert, Hősök tere, 

Vajdahunyad vára stb.) 

 

Az Emma utcai óvoda 1961-ben épült, barátságos, hangulatos, ember léptékű épület. Tágas 

előterét kihasználva az országban elsőként ''Óvodagalériát'' működtetünk, ahol évi négy 

kiállítást szervezünk a gyermekek produktumaiból, valamint meghívott művészek munkáiból. 

Olyan környezet formálására törekszünk, melyben a ''szép'' mindennapjaink részévé válik.  

Meggyőződésünk, hogy a képző- és iparművészeti alkotásokkal való találkozás a felnőttek és 

gyermekek önkifejezésre való igényét erősíti, mintegy felajánlva a hiteles értékek 

követésének lehetőségét.  

Az épületben 2017-ben kialakításra került egy sószoba, melyet az óvodai alapítvány 

finanszírozásából tudtunk megvalósítani. 2018-ban az épület teljes energetikai felújítása 

megtörtént. 

 

Az Újvidék sétány óvoda 1973-ban épült, vidám, színes, egyedi grafikával díszített belső 

terekkel rendelkező épület, melynek két felén nyíló bejáratai mellett állandó néprajzi kiállítást 

rendeztünk be  a Művészeti Programhoz és Pedagógiai programhoz  kapcsolódva. 

Törekszünk az életkor szerinti csoportalakításra, ha ezt a gyermekösszetétel megengedi. 

Mindkét épülethez nagy kert tartozik, fákkal, homokozókkal, biztonságos udvari eszközökkel, 

és sportolási lehetőségekkel. Mindkét udvarunkon található veteményes-, fűszer-, és 

gyógynövény kert, interaktív kültéri memóriajáték, madárodúk.   

A kötelezően előírt eszközök biztosítottak, (helyiségek, bútorok, fejlesztő eszközök, szobai és 

udvari játékeszközök stb.) valamint a művészeti neveléshez szükséges eszközök rendelkezésre 

állnak.  

Helyi sajátosságunk, hogy óvodánk két önálló egységből integrált, egy vezetés alatt áll. 

 

Az óvodapedagógusok felsőfokú végzettségűek, széles érdeklődési körrel rendelkeznek, 

igényük az emberi, szakmai állandó fejlődés. A pedagógusok szakmai továbbképzéseken 

elsajátították a művészeti neveléshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, 2020-21 

nevelési évben véglegesített Művészeti Program szerint dolgoznak. A pedagógiai munkánkat 

szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Önértékelési rendszerünk 

partnerközpontú, a szülői igényeket, elvárásokat figyelembe vesszük, beépítjük intézményünk 

fejlesztésébe. 

Pedagógiai tevékenységünket aktív szülői munkaközösség támogatja. 
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1. Óvodánk nevelési filozófiája, értékrendje, törekvései, alapelvei 

 

Pedagógiai rendszerünk a gyermeki személyiségből indul ki, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik. Nevelőtestületünk a család szerepét elsődlegesnek és 

meghatározónak tartja főleg érzelmi téren a gyermek életében, arra törekszik, hogy ezt a 

szerepet elősegítse és kiegészítse, pozitív, segítő szándékát kifejezésre juttassa szülők és 

gyerekek felé. Az óvodai nevelés a családi nevelés mellett kiegészítő szerepet tölt be. 

 

Programunknak meghatározója az óvodapedagógus. Ő az, akinek minden megnyilvánulása 

érzelmi biztonságot, szeretetet, megértést és védelmet sugároz a gyermek felé. Biztosítja az 

egyenlőséget, egyéni bánásmódot, gyermeki érzelem és gondolatvilág tiszteletben tartását. 

Az elfogadás nem zárja ki a tudatos fejlesztést, a gyermeki személyiség formálásának 

szándékát. Az eltérések tolerálásában mintát adó óvodapedagógus megértően fogadja és 

segíti a viselkedési zavarokkal küzdőket, könnyen el tudja fogadtatni a nehezebben 

beilleszkedő, vagy nagyobb hátrányokkal küzdő gyermekeket. Az óvodai működést segítő nem 

pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul a nevelés eredményességéhez. 

 

Az óvodapedagógus-gyermek kapcsolat fontosabb elvei: 

• személyre szóló pedagógiai hatások 

• szeretetteljes elfogadás 

• pedagógiai optimizmus a kommunikációban és ezt kifejező metakommunikáció 

• segítségadás a gyermekek egyéni problémáinak megoldásában 

• a személyiség értékeinek hangsúlyozása és elfogadtatása a kortársakkal 

• személyes élményeket, érzéseket, gondolatokat feltáró beszélgetés 

• a gyermekek kommunikációjának megértése, megfejtése 

• a szülők bevonása a gyermekeket érintő nevelési kérdésekbe 

• a gyermekek változó testi, lelki szükségleteinek megfelelő törődés 

• tervezett és spontán tevékenységek alkalmával a feltételek egyéni igényekhez való 

alakítása (kommunikáció, segítségnyújtás, tárgyi feltételek, stb.)     

A tevékenység általi készség-, képességfejlesztés óvodai nevelési programunk gerincét képezi. 

A készségek, képességek fejlesztésének sok lábon kell állnia, amit komplex tevékenységekben 

érünk el, törekszünk a kompetencia alapú fejlesztésre. Pedagógiai programunkban a 

komplexitás fogalmát egyrészt a művészeti ágak együttes hatásában, emocionális 

hatóerejében fogalmaztuk meg, másrészt olyan komplex tevékenységrendszert kívánunk 

szervezni, amelyben a gyermekek összetett, többrétű téma-, élmény-, ismeretkört dolgoznak 

fel.  

A foglalkozások tervezésekor arra törekszünk, hogy az egyes foglalkozási ágak egymást 

segítsék, így juttassák tapasztalatokhoz, ismeretekhez gyermekeinket. A tervezésnél fontos 

feladat az élmények egymásra épülése, és azok sajátos feldolgozása. E feldolgozások a 
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különféle művészeti ágak gyermekeknél is alkalmazható eszközeivel, drámajáték bevonásával 

valósulnak meg.  

A témák feldolgozását évszakok, ünnepek, néphagyományok köré csoportosítjuk, a jeles 

napokat kiemelt napi/heti projekteken keresztül a Művészeti Programunk szerint szervezzük. 

A feldolgozás időtartama a témától függően egy, vagy több hétig tart, hagyományaink, 

ünnepeink különböző keretek között valósulnak meg: csoportonkénti, csoportközi, óvodaközi, 

családok bevonásával szervezett - szorosabbá téve a partneri kapcsolatokat. 

Segítségképpen a fejlesztő munkaközösség a Művészeti programot kiegészítve elkészítette 

azokat a tematikusterv ajánlásokat, amelyek a mindennapokban segítik a pedagógusok 

munkáját. 

Kiemelt törekvésünk, hogy középpontba állítjuk és a teljes nevelési folyamaton keresztül 

mindvégig kiemelten kezeljük a művészeti nevelést. Az egyéni képességek fejlesztését az 

esztétikai nevelés átfogó keretében valósíthatjuk meg a legjobban, mert ez a személyiség 

egészére hat s fejlesztésének a lehető legnagyobb körét foglalja magába. 

A komplex művészeti nevelést az érzelmek erősítésének szolgálatába kívánjuk állítani, 

mégpedig azért, mert „az érzelmek neveléséhez az esztétikum kínálja a legjárhatóbb utat. Az 

esztétikum, amely megnyilatkozik a környezetben, az emberek közötti érintkezésben és 

mindenek felett a művészetekben”.1 

A művészeti nevelésben a magyar népi kultúra kincsei mellett más népek népművészeti 

alkotásai, magyar és külföldi művészek képi, zenei, irodalmi művei, valamint a kortárs zenei, 

irodalmi alkotások is szerepet kapnak, a pedagógusok gondos válogatása mellett.  

A nemzeti, etnikai kissebséghez tartozó gyermekek nemzeti kultúrájának megőrzését, 

ápolását, erősítését segítjük. Lehetőséget biztosítunk annak megismertetésére. A nemzeti 

hovatartozás érzésének kialakítását segíti a saját és a más nemzetek kultúrájának 

megismerése, a saját kultúránkkal való összehasonlítása. 

 

Fontos feladatunk az óvodáskorú gyermek életkori és egyéni sajátosságaihoz való 

alkalmazkodás, a személyiségfejlesztés, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges testi, 

érzelmi, értelmi és szociális készségek, képességek kialakítása. Ennek egyik eszközeként a 

látásnevelést emeljük ki, mint a megismerés és befogadás képességeit különösen fejlesztő 

területet (énkép, önismeret, emberismeret kibontakoztatásának egyik fő eszköze). 

A jelzett területeken történő fejlesztés eredménye, értelmezésünk szerint a gyermek érzelmi 

biztonságának megteremtése lesz, melyben az élmény és az érzelem, mint a megismerés és 

kifejezés egyik motiváló eszköze, kiemelkedő szerepet játszik.  

Élmény és játék köré épített tevékenységeken keresztül bontakoztatjuk ki és fejlesztjük a 

gyerekek egyéni kifejezésmódjait (anyanyelvi, mozgásos, képnyelvi, metakommunikációs). 

Elősegítjük a tapasztalatszerzést a befogadásban, alkotásban, újraalkotásban. Az ismert 

környezetben való tevékenykedés – rajzolás, festés, mintázás, rímfaragás, dallamkitalálás, 

mesélés, bábozás, játék -, az alkotás öröme által a gyermek személyiségét szeretnénk 

gazdagítani, értelmét, érzelmeit, kreativitását fejleszteni olyan életkorban, melyben a 

legfogékonyabb a gyermek, s élményei, emlékei, tapasztalatai egész élete során végigkísérik. 

 
1 Petrolai Margit  
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Az érzelmek feletti kontroll erősítését is feladatul tűzzük ki az "énkép" kialakulásának 

segítésével, a gyermek különféle megnyilvánulásaira történő pozitív visszajelzésekkel, a belső 

motiváció erősítésével. A pozitív emberi tulajdonságokat, értékeket szülői és pedagógusi 

példával, kiemeléssel, dicsérettel erősítjük. 

Korunk igénye az ismeretszerzésen túl a kommunikációs lehetőségek széleskörű kihasználása 

is. Programunk élményszerű tevékenységek fejlesztő hatásain keresztül kíván hatni a 

kommunikációs kifejezési módok fejlesztésére (hang, kép, mozgás, metakommunikáció). 

Nevelési koncepciónk arra a kérdésre is felelni igyekszik, hogy mennyit ér a társadalomnak az 

ember vizuális környezete? Tudatában van-e, hogy ennek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

"kapaszkodói" nélkül hosszú távon nem létezhet? Értékeli-e a valamit létrehozó, cselekvő 

embert? Mi hisszük, hogy igen. Tudjuk, hogy vizuális jelrendszerünk, tárgyi környezetünk 

esztétikájának meghatározó szerepe van életünkben. Mintái, arányai, színei, rendezettsége 

bevésődik tudatunkba, életünk folyamán tudatosan, vagy ösztönösen igazodunk ahhoz. Ezért 

óvodai környezetünk alakításában erre is törekszünk, gyermekeink környezetének esztétikus, 

barátságos, természet közeli és az egyszerűségével is kifejező erővel bíró berendezésében és 

dekorálásában az óvoda minden dolgozója elkötelezett. Teret adunk e téren is a gyerekek 

saját ötleteinek, megvalósításának, alkotásainak, tevőlegesen is bevonjuk őket. 

Óvodásaink sajátos érzelmi világára, a cselekvésvágyára, a megismerésre való kíváncsi 

törekvésére támaszkodva - megerősítve a kreativitás sajátos képességével- képessé kívánjuk 

őket tenni fantáziájuk szabad működtetésére, az ötletességre, az ötletek bátor 

megvalósítására, az alkotás örömére. Törekvésünk eredménye lesz majd, hogy felnőttként a 

megszokottat nem tekintik természetesnek, a tanulttól eltérően is tudnak látni, a járt útról is 

le tudnak térni, képesek lesznek az új létrehozására. 

 

Programunk részeként törekszünk az egészséges életvitel kialakítására, mely az 

egészségprogramunk elkészülésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott. Célunk, hogy szokássá 

tegyük a mindennapos gyümölcs-zöldségfogyasztás mellett az egészségesebb nassolnivalók 

(aszalványok, magvak, különböző gabonagolyók), gyógyteák, méz fogyasztását az óvodában. 

Gondot fordítunk a gyerekek megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitelére, a 

változatos tápanyag bevitel miatt az új, vagy szokatlan ételek erőltetés mentes kóstoltatására, 

az étkezések számának kihasználására. A téli-nyári testápolási szokásokat (napvédelem, kéz-, 

arckrémezés hidegben) nem csak a gondozási teendők részévé tettük, a nagyobb gyerekek 

körében már önálló szokássá vált 

A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére mozgásfejlesztő játékeszköz 

készletünket folyamatosan bővítjük, valamint olyan programokkal egészítettük ki a 

mindennapos mozgást, mint például a mozgáskotta, vagy az ovi-sport, ami még több 

lehetőséget nyújt a gyermekek mozgáskoordinációs és tanulási képességeinek fejlesztésében.  

 

Lépést tartva korunk kihívásaival, a környezettudatosság kialakítását olyan sokszínű, játékos, 

élményszerű tevékenységekkel tettük a nevelés részévé, melyek eljuttatják a gyerekeket a 

megismeréstől a tudatosodásig, szokás, rutin kialakulásáig, későbbi életükben a tudatos 

életmód alakításig. Környezettudatos nevelésünk kiemelt területei: állatok, növények 

szeretete, tisztelete, életének és élőhelyének óvása, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
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csökkentése, újrahasznosítható anyagok felhasználása, energiagazdálkodás, tudatos 

élelmiszerfogyasztás. 

 

 

1.1 A megvalósításhoz szükséges pedagógiai sajátosságok, módszertani alapelveink: 

 

 Empátia, türelem, érzékenység 

 

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, elengedhetetlen, hogy pedagógusaink ezzel 

az egyéni szemléletmóddal forduljanak minden kisgyermek felé. Verbális, érzelmi, önkifejező 

megnyilvánulásaikat egyaránt elfogadó, értő, reflektív attitűddel fogadják. 

Minden kifejező alkotás a szemlélet és az emberi érzékenység próbája, sőt elmélyítője is 

egyben. Eme tevékenységek, melyek személyes kifejezési irányultsággal rendelkeznek, 

fokozottabb személyre szóló törődést, figyelmet, az egyénenkénti sajátosságok megértését és 

toleranciát kívánnak, igénylik empátiás készségünket, pszichológiai tudást és érzékenységet 

várnak el tőlünk. Pedagógiánkat mindezért egyfelől az életkori sajátosságok ismeretében, 

megértésében, másfelől a pedagógiai viszonyulás megtalálásában, megvalósításában 

értelmezzük.  

 

 Sokoldalú élmények, tevékenységek, tapasztalatok biztosítása 

 

Mint tevékenységszervezők rávezetjük a gyerekeket arra, hogy hasznosítani tudják azt az 

ismeretanyagot, amire a figyelmet, érdeklődést, élményt irányítottuk. A legfontosabb 

tevékenységnek a játékot tekintjük, melyen keresztül a gyermekekhez igazított 

műveltségtartalmak közvetítése történik. Lehetőséget biztosítunk a tenni vágyás, fantázia 

kifejezésére, elismerjük, elfogadjuk őket és alkotásaikat, tápláljuk kíváncsiságukat. 

Személyiségük megnyilvánulásaként értékeljük, elismerjük, megbecsüljük és megőrizzük 

alkotásaikat, s ebben a szülőket is társunkká tesszük. 

 

 

 

 A pedagógiai modellhatás érvényesítése 

 

Valljuk, hogy a "pedagógus nem csak azzal alakít, amit tanít, hanem azzal is, ahogyan teszi 
azt."2 A személyi és tárgyi környezetet nevelési elképzelésünkben meghatározónak tartjuk.  
Nevelőtestületünk a pedagógiai modellhatás feladatát majd két évtizede így fogalmazta meg: 
 

• a szeretet, az elfogadás, a tisztelet a megbecsülés, és a bizalom alapjaira épülő 

kapcsolat kialakítása 

• érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása 

 
2 Herman Alice  
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• a tolerancián alapuló nevelő, segítő, fejlesztő szándék folyamatos és 

egyértelmű kifejeződése 

• az együtt felfedezés, kísérletezés, tapasztalatszerzés, cselekvés örömének 

biztosítása 

• a gyermeki szükségletek kielégítése 

 

 Tervszerűség és spontaneitás 

 

Óvodánk, mint nevelő intézmény, a gyerekek személyiségének, életkorából és egyéni 

készségeinek, képességének tudatos fejlesztésére törekszik, a tervszerű nevelőmunkát, a 

gyermeki és nevelői spontaneitást egyaránt érvényre juttatva. 

A tervszerű nevelő munkát olyan munkatársaink által gondos munkával létre hozott 

dokumentumok segítik, mint a Művészeti Program, tematikusterv ajánlások gyűjteménye és 

Egészséges életmódra nevelés programja. A spontaneitást munkatársaink játékos, rugalmas, 

gyermeki megnyilvánulásokra érzékeny nevelői attitűdje biztosítja. 

 

2. Az óvodai nevelés cél-és feladatrendszere: 

 

2.1 Óvodai nevelésünk célja: 

  

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása, az életkori 

és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével (ide értve a különleges 

gondozást igénylő gyermekek ellátását is). Boldog, tevékeny, játszani, örülni, élni tudó 

gyerekek közösségének kialakítása. 

Az élet tiszteletére, a természet szeretetére nevelés, környezettudatosság alakítása, az 

egészséges életvitel igényének megalapozása. Népi kultúra, néphagyományőrző értékek 

átadása, megbecsülése. Művészeti értékek kiemelése, tehetséges gyermekek felismerése, 

fejlesztése. 

 

2.2 Általános feladataink:  

• az egészséges életmód alakítása 

• az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  

• az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

 

2.2.1 Egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés célja: 

• az egészséges életvitel igényének kialakítása, 

• egészségmegőrzésre irányuló szokások alakítása, 

• a testi szükségletek kielégítése. 
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Feladataink: 

• testileg, lelkileg egészséges és biztonságos környezetet biztosítunk 

• a gyerek és az óvodában vele foglalkozó felnőttek közötti bizalomteljes kapcsolatot 

építünk  

• gondozással, testi szükségleteinek kielégítésével elősegítjük a gyermekek testi 

fejlődését  

• tisztálkodási, testápolási szokásaikat, saját és környezetük tisztasága iránti igényt 

kialakítjuk, az ellenőrzésbe a gyerekeket is bevonjuk. (helyes fogmosás, kézmosás, 

mosdóhasználat, arc, kézkrémezés) 

• időjárásnak megfelelő öltözködés elsajátítását, rutinszerűvé tételét támogatjuk 

• az egészséges táplálkozási szokásokat megismertetjük, rutinná alakítjuk. (zöldség-, 

gyümölcs-, mézfogyasztás, megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel, 

alacsony só- és cukortartalmú élelmiszerek) 

• egészség megőrzési szokásaikat kialakítjuk (öltözködés, étkezés, tisztálkodás területén) 

• a szabad mozgás lehetőségére a lehető legoptimálisabb helyet és időt biztosítunk 

minden nap 

• mozgásuk harmonikus fejlődésének elősegítésével, a mozgásos játékok mindennapi 

szervezésével segítjük az örömteli mozgás elérését 

• mindennapos testnevelés, testedzés szervezésével, a csoportszobában, udvaron, 

tornateremben a testi képességeik fejlődését segítjük elő 

• az 5-6-7 éves gyermekek számára vízhez szoktatást biztosítunk megegyezés szerint  

• védőnői, fogászati, logopédiai szolgálat szűréseit igénybe vesszük 

• a prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátását biztosítjuk megfelelő külső 

szakember bevonásával (gyógy-testnevelés, prevenciós gerinctorna) 

• megfelelő fekvőhelyeket, időt és körülményeket biztosítunk a pihenéshez 

• a megbetegedett gyermekről gondoskodunk 

• a természet szeretetére, környezet megóvására neveljük a gyerekeket (közösségi kert 

gondozása, kerti játékok és a természet adta lehetőségek kihasználásával szervezett 

tevékenységek az udvaron) 

 

Az egészséges biztonságos környezethez szükséges 

A csoportszoba kialakításában fontos követelmény: 

• az életkornak megfelelő felszerelési tárgyakkal, bútorokkal történő berendezése 

• a megfelelő világítás kialakítása, a túlzott napsugárzás elleni védelem  

• az otthonos, biztonságos környezet kialakítása, melyben a gyerekek ötletei, javaslatai 

éppen úgy szerepet kapnak, mint a felnőtteké 

• a naponta többszöri szellőztetéssel, a megfelelő oxigénellátás biztosítása 

• ügyelni kell a téli hónapokban a csoportszoba fűtésére, ne legyen nagy hőingadozás 

• mozgásfejlesztő eszközök használatának biztosítása a csoportszobában, szabad és 

szervezett játékkeretek között 
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Az óvoda udvarának kialakításában fontos követelmény: 

• sokféle tevékenységre legyen alkalmas.  

• legfontosabb, hogy a szabad mozgásra, biztonságos játékra legyen megfelelő hely 

• megfelelő növényzet, mely nem csak biztonságos, a gyerekek egészségére nem káros, 

de alkalmat ad a természet megfigyelésére is.  

 

A nevelési feladatunk az egészséges életmód kialakítása, az életritmusnak az életkori és 

egyéni sajátosságoknak megfelelő, a családokhoz alkalmazkodó fokozatos formálása. 

A táplálkozásban odafigyelünk az eltérő tápanyag szükségletre, a családok táplálkozási 

szokásaira, valamint - a családdal egyetértésben - a vitaminszükséglet pótlását megszervezzük 

(gyümölcsökkel, zöldségekkel). A folyamatos tájékoztatással, az étlap kirakásával, segítjük a 

szülőket a harmonikus étrend kialakításában. A folyadékigényt napközben is kielégítjük.(jellel 

ellátott ivópoharak, megfelelő hőmérsékletű folyadék biztosítása). 

A feltételes reflexek kialakulása miatt az étkezés időpontjai azonosak, a folyamatos reggeli 

végpontja meghatározott. A két étkezés közötti idő legalább 2,5- 3 óra, mely biztosítja az 

egészséges anyagcserét. A későn érkező gyerekeket már csak folyadékkal kínáljuk. Tiszta, 

kulturált terítés, a nyugodt légkör megteremtése fontos feladat. A mennyiségekben is a 

gyerekek kívánságaihoz alkalmazkodunk. Az új ízekkel történő megismertetésben 

fokozatosságra és a kínálásra alapozunk. A szülőket tájékoztatjuk, ha a gyermek étvágyában 

hirtelen változás történik, illetve nem fogadja el a gyermek az óvodai ételeket. 

Feladatunk a testápolásban az igényesség kialakítása: el kell érnünk, hogy igényeljék a 

gyermekek testük, ruházatuk, hajuk tisztántartását, ápolását. A szülői házat az óvoda 

rendszerességgel, fokozatos és példamutatáson alapuló követelményeivel segíti (kézmosás, 

kéztörlés, fogápolás, WC használat, fésülködés, követelményünk a cipőcsere). Évszaktól 

függően a testápolás része a gyerekek bőrének napvédő krémmel, illetve ápoló kéz és 

arckrémmel való védelme, mely eleinte segítséggel, később önállóan megy.  

Maximálisan kihasználjuk a mozgásra a nagy kert adta lehetőségeket. A meglévő játék- és 

sporteszközökkel lehetővé tesszük a változatos mozgásformák kipróbálását, gyakorlását. A 

tornaszoba által adott mozgáslehetőség mellett a csoportszoba berendezésénél is 

odafigyelünk a mozgásigény kielégítésének lehetőségeire. Csoportokban elhelyezett 

sporteszközök, mozgássarkok kialakítására, mobilizálható bútorok beszerzésére, 

mozgásfejlesztő játékok körének bővítésére.  

Sétákkal, évente többszöri kirándulással színesítjük, bővítjük az óvodán belüli mozgásos 

lehetőségeket. Az edzést a mozgás mellett a levegő, a napfény és a víz által biztosítjuk: 

időjárási körülményekhez igazodva megfelelő ruházat és védelem mellett tartózkodnak a 

gyerekek a szabad levegőn, a vízhez szoktatást minden nagycsoportosnak megszervezzük.  

Lehetőséget biztosítunk ebéd után az óvodában pihenésre, alvásra és fontosnak tartjuk az 

otthoni nyugodt éjszakai pihenést is. A szülőket meggyőzzük arról, hogy otthon is úgy 

alakítsák ki a gyermekük napirendjét, hogy megfelelő idő jusson a gyermek pihenésére is. Mi 

is törekszünk arra, hogy gyermekek különböző alvásigényéhez alkalmazkodjunk. A pihenést 

énekkel, zenével, mesével segítjük, biztosítjuk a csendet, szellőztetést, sötétítést.  
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A környezet védelmére és megóvására irányuló szokások kialakítása óvodás korban 

elkezdődik. Ezen szokások köre a környezetünk tisztán tartásával, a szelektív hulladék gyűjtés 

lehetőségének kialakításával, tevékenységeink során az újrahasznosítás szem előtt tartásával 

kezdődik. A tágabb környezetünk, élőlények, vizek védelmét, annak fontosságát a környezeti 

nevelés tevékenységein belül tanítjuk a gyerekeknek.   

 

 

Egészséges életmódra nevelés programja 

Hónap Program célja 

Játékok, munka 

jellegű 

tevékenységek 

Tevékenység tervezet ajánlások 

Szeptember Gyümölcsök, 

zöldségek 

fogyasztásának 

fontossága, 

vitaminok 

beviteli formája 

Gyümölcs-, 

zöldségsaláta 

készítése, és egyéb 

feldolgozása 

Környezeti nevelés: egészséges 

étrend fontossága 

Matematikai :csoportosítások, 

különbség gyakorlása, felezés, 

negyedelés 

Október Állatok védelme, 

gondozása, 

fontossága, 

élőhelyek 

megismerése 

Őszi kirándulás 

(Állatkert, 

Vadaspark, 

Medvepark…) 

Környezeti nevelés: állatok jellemzői 

(szőrzet, táplálkozás…) 

Matematika: méretbeli különbségek, 

lábak száma…) 

Ábrázolás: állatok ábrázolása térben 

és síkban 

November Tisztálkodás, 

testápolás, 

fogápolás 

szabályainak 

mélyítése, 

automatizálása 

Ízlelések, 

kóstolgatások, 

(rágás, nyelés, 

szaglás) 

Vizuális tevékenység: testrészek 

ábrázolása, arányok megfigyelése 

Környezeti nevelés: tükörben arc 

megfigyelése, részeinek 

megnevezése 

Hogyan kedveltessük meg a kicsikkel 

fogmosást?  

Le a fogmanókkal! /Mentovics Éva 

December Érzelmi nevelés 

a család 

fontosságának 

kihangsúlyozása, 

erősítése 

Adventi 

gyertyagyújtások 

Mese-vers: Karácsonyhoz, ünnephez 

kapcsolódó mesék, versek 

Környezeti nevelés: Ünnepi 

készülődés, bensőséges légkör 

megteremtése (családi fotók, 

adventi délután) 

Vizuális tevékenység: 

mézeskalácssütés, családi ajándékok 

elkészítése 

Ének-zene: Ünnepi dalok éneklése 

Január Madáretetés, 

olajos magvak 

Madáretető 

készítése 

Környezeti nevelés: Madárkenyér 

gyúrása, madár les 
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megismerése, 

fontossága, 

fogyaszthatóság

a 

 

 

Február Megfelelő 

öltözködési 

szokások 

elsajátítása 

évszaknak 

megfelelően 

Öltöztetőbabák 

készítése síkban 

téli-nyári 

ruhakollekcióval 

Környezeti nevelés: évszakok 

jellemzői (hideg-meleg)  

Március Mindennapi 

mozgás 

jelentősége, 

sportok 

megismerése 

Sportágak 

kipróbálása, 

megismertetése 

Mozgás: heti több alkalommal 

szervezett mozgások játékok, 

lehetőség szerint az udvaron 

Április Környezetvédele

m, növények 

jelentősége, 

gondozási 

feladatok 

Földnapi 

virágültetés 

Környezeti nevelés: Szelektív 

hulladékgyűjtés, séták a környéken, 

változó természet megfigyelése 

Matematika: csoportosítások 

 

Május Friss levegőn 

töltött idő 

fontosságának 

erősítése 

Tavaszi kirándulás Mozgás: szabadban szervezett 

tevékenységek, séták 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok 

Testápolás  

Önállóan mosakodnak, törülköznek, napkrém, kézkrém használat rutinná válik, önállósulnak 

benne. 

Kulturált a WC használata, vigyáznak a mosdó rendjére.  

Étkezések után megfelelően mosnak fogat, tisztán tartják a fogápoló szereket. 

Hajukat rendben tartják, szükség esetén fésülködnek. 

 

Önkiszolgálás  

Természetes biztonsággal végzik az önkiszolgálás műveleteit. 

Észreveszik az elvégzendő feladatokat, segítenek társaiknak és a felnőtteknek. 

Segítenek az ágyazásnál, a csoport átrendezésénél. 

Iskolába lépés előtt mindennapi szükségleteiket képesek önállóan kielégíteni. 

 

Étkezés  

A kulturált, egészséges étkezés szokásait ismerik. 

Képesek az étel kívánt mennyiségének helyes megítélésére. 

Hajlandóak kóstolni mindent, kulturáltan jelzik, ha nem ízlik.  
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A napi 4x étkezés mindegyikéből fogyasztanak. 

Előnyben részesítik a gyümölcsöt, zöldséget, aszalványokat, magvakat a feldolgozott nassolni 

valókkal szemben.  

Felszólítás nélkül használják a szalvétát. 

Az evőeszközöket megfelelően használják /kanalat, villát, kést/. 

Igénylik az asztal esztétikus rendjét. 

 

Öltözködés 

Tudnak önállóan, megfelelő sorrendben öltözködni, vetkőzni, ruhájukat helyre rakni. 

Holmijukat, ágyneműjüket összehajtva teszik a helyére. 

A környezet hőmérsékleti változásaira öltözéssel, vetkőzéssel reagálnak. 

 

Pihenés  

Megfelelő igény kialakul a nyugodt, csendes pihenésre.  

Tiszteletben tartják, elfogadják mások pihenési igényét. 

 

Mozgás 

A mozgásos tevékenységeken, tapasztalatszerzésben örömmel vesznek részt. Önállóan 

szerveznek mozgásos tevékenységeket, illetve részt vesznek mások által kezdeményezett 

mozgásos tevékenységeken. Szívesen tartózkodnak szabad levegőn, vesznek részt sétán, 

kiránduláson. 

 

Környezet védelem 

Az óvoda területén élő növényeket nem károsítják szándékosan. 

Az udvar állatainak (rovarok, madarak, csigák, stb.) életét, élőhelyét óvják. 

Konyhakert és udvar növényeit felismerik, gondozásában részt vesznek (öntözés, gereblyézés, 

gazolás, stb.) 

 

  

2.2.2 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

Az érzelmi nevelés célja: 

• a gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása, 

• az alapvető erkölcsi normák elsajátítása, 

• egészséges énkép kialakulása 

• az egyéni érdekek érvényesítésének segítése a szociális magatartás szabályainak 

figyelembe vételével 

• az együttműködő szociális magatartás kialakítása. 

• nemzeti identitás erősítése 

 

Feladataink: 

• Az anyás, fokozatos beszoktatással kedvező érzelmi hatás kialakítása. 
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• A kapcsolatépítéshez felhasználjuk az otthonról hozott tárgyakból, élményekből, 

szokásokból adódó lehetőségeket. Állandó, kijelölt helyet biztosítunk az otthoni 

játékok számára. 

• Az átmenetet a gyermeki érzelemvilághoz közel álló játékokkal, játéktevékenységekkel 

támogatjuk: tematikus mesekönyvek, otthoni környezetet, szokásokat imitáló 

szerepjáték, közös konstruálás, bábjáték. 

• A gyermekek fogadása, vigasztalása során testközelségre törekvés (simogatás, ölben 

ülés, beszélgetés, ráfigyelés). 

• Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása felnőtt-gyermek, és gyermek-gyermek között. 

• Szociális érzékenység kialakítása többek között a sajátos nevelési igényű gyermekek 

iránt (együttérzés, elfogadás, segítés). 

• A nehezen szocializálható, lassan fejlődő, fejlődésben lemaradt, elhanyagolt, vagy a 

kiemelkedő képességű gyermekek neveléséhez szükség esetén szakember 

segítségének igénybe vétele 

• A felnőtt modell szerepének felhasználása a konfliktusok megoldásánál, 

szokásalakításnál. 

• A gyermekek önérvényesítő törekvésének segítése a közösség szabályainak 

betartásával  

• A komplex esztétikai nevelés érzelemre gyakorló hatásának tudatos megtervezése 

• A szociális viselkedési szabályok elsajátításának, rögzülésének segítése 

• Erkölcsi normák elsajátításának segítése elsősorban pozitív nevelői példa nyújtásával. 

 

A gyermekek számára az érzelmi biztonságot elsősorban a család teremtette érzelmi kötődés, 

az otthon adja. Ezt a biztonságot óvodánk személyi és tárgyi állandóságával, a nevelő testület 

személyiségével, a szülői házzal való jó kapcsolattartással, a gyerek és szülei elfogadásával, a 

szeretet, elismerés állandóságával kívánjuk elérni. A változatos játéklehetőségek mellett, 

zavartalanságot és folytonosságot biztosítunk a gyerekek napirendjében a tevékenységeiket 

tiszteletben tartva, ennek megfelelően alakítva a napirendet.  

Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek érzelmileg kötődjenek gyermektársaikhoz és az 

óvoda nevelői közösségéhez. Mindezt a szeretet kézzelfogható megnyilvánulásaival, a 

beszoktatás fokozatosságával és az egyéni igényekhez való alkalmazkodással teremtjük meg. 

Az érzelmi kapcsolatok fejlesztése és az érzelmi biztonság mellett az érzelmek feletti kontroll 

erősítését is feladatul tűzzük ki az "énkép" kialakulásának segítésével, melyet a gyermek 

különféle megnyilvánulásaira történő pozitív visszajelzésekkel, a belső motiváció erősítésével 

érünk el. A pozitív emberi tulajdonságokat, értékeket szülői és pedagógusi példával, 

kiemeléssel, dicsérettel erősítjük. 

A pedagógus viselkedési modellhatását felhasználva segítő, elfogadó, megértő beállítódást 

alakíthatunk ki a gyerekekben is. Egyéni értékeléskor a pozitív megerősítésre törekszünk, 

jutalmazásnál az érzelem kifejezésre, a szóbeli megfogalmazásra. Példamutatással elsősorban 

a kommunikációs stratégiák elsajátítására nyújtunk lehetőséget, emellett a hétköznapokban a 

környezettudatos magatartás, udvariassági formulák, egészség megőrzési szokások 

kialakításában, erkölcsi normák kialakulásában is elengedhetetlen.  
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Hagyományok építésével, óvodai rendezvények szervezésével segítjük a csoportegység, 

közösségi érzés erősödését, a szociális kompetenciák fejlődését. A születésnapok, névnapok 

megtartása, közösen megélt ünnepek a gyermekek énképét és szociális érzékét egyaránt 

erősítik. Hazai jeles napokhoz, katolikus ünnepkör szokásaihoz kapcsolódva táncház, 

játszóház, mese-, bábjáték szervezésével, néphagyományok felelevenítésével biztosítjuk 

nemzetünk kultúrájával való korosztálynak megfelelő megismerkedését, a nemzeti identitás 

erősödését. 

A közös élményekkel, játékokkal, alkotásokkal a társas szükséglet kielégítése mellett az én-

tudatot is erősítjük, fejlesztjük énképüket, a pozitív erkölcsi tulajdonságokat, és segítjük a 

másság elfogadását. Ezzel a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését megalapozzuk 

(türelem, együttérzés, konfliktusmegoldások keresése). 

A beilleszkedési zavarok oldása érdekében kiemelten foglalkozunk a félénk, az agresszív, a túl 

mozgékony, dacos, passzív, bohóckodó gyerekekkel. A probléma túlméretezettsége esetén 

szakértő bevonása is sor kerül a megoldásba.  

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

 

Érzelmeiket szabadon kifejezik, érzelmi állapotuk megnevezésére bővül fogalomkörük, 

verbálisan kifejezik érzelmi állapotuk változásának kiváltó okát. 

Elfogadják társaik, vagy a felnőttek segítségét érzelmi állapotuk javításában, módosításában.  

Önálló véleményük van, mások véleményét tolerálják. 

Önmaguk és társaik értékét nem a birtokolt tárgyaikban látják.  

Képesek késleltetni, szükség esetén módosítani vágyaikat.  

Elfogadják és követik az óvónő kérését, útmutatását. A metakommunikációs jelzéseket 

megértik, használják. 

A megkezdett munkát önként be is fejezik. 

Elfogadják az adott tevékenység magatartási formáit (a játék, munka, tanulás) 

Ismerik a közösség szokásait, belső motivációra alkalmazkodnak hozzájuk. 

Az ünnepek, jeles napok megélésének érzelmi alapjai kialakultak. 

A közös tevékenységekben aktívan közreműködnek önként, vagy az óvónő kérésére. 

Figyelmesen meghallgatják egymást és a felnőtt mondanivalóját. 

Észreveszik, ha valakinek segítségre van szüksége, segítséget nyújtanak, vagy felnőttnek jelzik. 

Társaikkal szemben a barátságot, a rokonszenvet kimutatják. 

Társaik megszokottól eltérő megnyilvánulásait megértéssel elfogadják. 

Kialakul a közösségi öntudat, örülnek a közös sikereknek. Kialakul a közösség iránti 

érdeklődés, szükségletté válik a közös tevékenység. A közösség életét zavaró körülményeket 

igyekeznek megoldani. Szívesen vállalnak feladatokat a közösségért. 

Együtt éreznek társaikkal, érdeklődnek egymás iránt, a hiányzót számba veszik, érdeklődnek 

iránta. 

Képesek társaikkal együttműködni, elfogadják az alárendeltségi viszonyokat. 

Átlagtó eltérő fejlődést, viselkedést mutató társaikat elfogadják, a közösség egyenrangú 

tagjának tekintik.  

Nemzeti öntudatuk fejlődik, tudják származásukat, at is hogy ez mit takar. 
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Élőlények iránti szeretetük, tiszteletük kialakulóban, óvják, védik a körülöttük lévő 

környezetet 

 

 

 

2.2.3 Az anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Anyanyelvi- és értelmi fejlesztés célja: 

• Az anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztése, kommunikáció különböző formáinak kialakítása, 

• Az anyanyelv ismeretének, megbecsülésének, szeretetének kialakítása, 

• A beszéd tartalma mellett nonverbális jelzések megismertetése, használata 

• Korosztálynak megfelelő ismeretek átadása, rendszerezése, önmagukról, élő és élettelen 

környezetükről. 

 

 

Feladataink: 

• Az anyanyelvi fejlődéséhez megfelelő beszédhelyzetek, nyugodt körülmények 

megteremtése, 

• Az óvónői minta szerepének felhasználása, követésével az anyanyelvi fejlesztés (szép, 

tiszta beszédre törekvés). 

• A gyermek meghallgatása, beszélőkedvének, természetes kíváncsiságának fenntartása, 

kielégítése 

• Beszédre serkentő kommunikációs helyzetek, tevékenységek létrehozása 

• Anyanyelvi játékok szervezése, beépítése a különböző tevékenységekbe 

• Magyar mondóka, nép- és műmese, dal készlet korosztálynak megfelelő 

megismertetése 

• Mese-vers hallgatás révén az olvasóvá nevelés megkezdése 

• Mesék, versek dramatikus, bábjátékos előadásával az egyéni megnyilvánulások 

ösztönzése, nonverbális, metakommunikációs eszközök kialakulásának segítése 

• Aktív-passzív szókincs fejlesztése 

• Mesék, beszélgetések révén az ok-okozatigondolkodás, időbeli sorrendek 

felismerésének,  

• hallott szöveg értésének fejlesztése 

• Az óvodai nevelésünk során a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő 

tapasztalataira, ismereteire építve változatos tevékenységek szervezése 

• Spontán, tapasztalaton, élményen alapuló tanulási, ismeretszerzési lehetőségek 

kihasználása 

• Megszerzett tapasztalatainak rendszerezése, bővítése, értelmi képességeinek, és 

kreativitásának fejlesztése. 

• Megszerzett készségek, képességek élethelyzetekben való gyakorolásának biztosítása  
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Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, melyet a gyermekek tevékenységek és 

környezetükhöz való kapcsolatuk során sajátítanak el. Az anyanyelv használata a nevelés 

egész folyamatában valósul meg, része a szocializációnak, a gyermeki önkifejezésnek, és a 

gondolkozás legfőbb eszköze. A kommunikációs helyzetekkel sokrétű tapasztalathoz juttatjuk 

a gyermekeket, mely segíti a beszédkészség és a kommunikáció fejlesztését. A beszéd 

segítségével erősödik a gyermek biztonságérzete, alakul az érzelme, fejlődik esztétikai érzéke. 

A nyelvi kommunikációs helyzetek segítik az egymás meghallgatásának és a beszélőkedvnek 

kialakulását, a beszédképesség, a szókincs, a hangzásbeli és a szövegszerkesztési sajátosságok 

fejlődését. A pedagógusnak modell szerepe van az anyanyelvi nevelésben. Törekedni kell a 

tiszta szép beszédre, a helyes kiejtésre, a változatos mondatszerkesztésre, a helyes hangsúly, 

hangszín, hangerő megválasztására. Kérdéseivel fejlessze a gondolkodást, ösztönözze a 

beszédet, válaszaival a gyermekek kíváncsiságát legjobb tudása szerint elégítse ki. Olyan 

beszédlégkört alakítson ki, amely megfelelő időt, helyzetet biztosít mindenki számára ahhoz, 

hogy érzelmeit, élményeit, tapasztalatait megoszthassa, kérdéseit feltehesse. 

A színes, a témához fűződő, érzelmeket kifejező beszéddel lehet formálni a gyermekeket 

hallgatóvá, élménybefogadóvá. A napi tevékenységek során lehetőséget kell biztosítani 

beszédhelyzetek kialakulására, témák képszerű, szemléletes megfogalmazására, párbeszéd 

kialakulására, kérdések megválaszolására. A nyelvi játékok segítségével, érzelmi töltéssel kell 

segíteni az egyéni fejlődést úgy, hogy figyelembe vesszük a gyermekek egyéni sajátosságait, 

képességeit, életkorát, fejlettségi szintjét. 

Változatos élményekkel /mese, bábozás, dramatizálás, közös játékok, élménygyűjtő séták, 

ünnepek/ és az óvónői példával fejleszthető a kifejező beszéd, a szókincs, az érzelmeket 

kifejező kommunikáció. 

Az óvónő folyamatos megfigyeléssel megismeri a beszédszintet, az egyes gyerekek 

fejlettségét. A gyermek beszédkészségének felmérése után tudja a pedagógus megtervezni az 

egyéni fejlesztést. A megfigyelés különböző helyzetekben történik, a beszéd tartalmára, a 

beszédhangok tisztaságára, új fogalmak megértésére irányul. 

A verbális kommunikáció fejlődése elengedhetetlen az ismeretek befogadásának, 

megértésének, rendszerezésének folyamatában. A kommunikáció fejlődésével a gyermek 

nem csak az ismeretek megértésében halad előre, de egyre inkább képes lesz 

következtetéseit, ítéleteit megfogalmazni, bővül kérdező kultúrája, fejlődik gondolkodása. A 

gyermekek tanulási tevékenységei ugyanakkor nem korlátozódnak verbális, nonverbális 

ismeretközlésre, hanem megvalósulnak minden tevékenységben, magában foglalva a spontán 

és tervezett megfigyeléseket, tapasztalatszerzéseket, egymástól való tanulás lehetőségét. A 

pedagógus feladata, egyfelől ennek biztosítása, másfelől az így szerzett ismeretek, 

benyomások rendszerezése, korrigálása ha szükséges.  

Komplexen tervezett és kivitelezett tevékenységrendszereink révén a gyerekek az adott (napi, 

heti, havi, évszakos) témáról minél több érzékszervet bevonva szereznek ismereteket, 

tapasztalatokat, élményeket, a szerzett ismereteket, készségeket, képességeket különböző 

területeken hasznosíthatják, erősíthetik.  

Míg a verbális kommunikáció főként az értelmi, a nonverbális kommunikáció használata, 

megértése a gyermek érzelmi fejlődését szolgálja nagymértékben.  Egy mosoly, egy pillantás, 

egy ölelés a gyermek számára olyan kifejező erővel bír, ami minden szónál nyugtatóbban hat 
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rá, biztonságérzetet, vagy épp elismerést, bátorítást jelent adott helyzetben. A nonverbális 

jelek használata végig kíséri a mindennapjainkat, fontos a kongruens pedagógiai magatartás, 

hogy a gyerekek számára ebben is hiteles minta legyen a pedagógus. 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

 

Szívesen és bátran nyilvánulnak meg társaik és a felnőttek előtt. 

Szívesen kezdeményeznek beszélgetést saját élményeikről, beszélgetéseik során a másik 

felet/feleket kérdésekkel is bevonják. Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő 

beszédfordulatokkal, viselkedésformával tartják fenn a kapcsolatot társaikkal. 

Kialakult beszédhelyzetben jól érthetően, megfelelő hangsúllyal, hanglejtéssel, hangerővel, 

beszédsebességgel beszélnek. Tisztán ejtik a beszédhangokat. 

Játékukat helyzethez illő kommunikációval, érzelmi, hangulati árnyalatokkal kísérik.  

Udvariassági formulákat ismerik, mindennapi kommunikációjukba beépült.  

Aktív és passzív szókincsük gazdagodott. Helyesen használják a névutókat, névelőket, 

névmásokat, igemódokat. 

Nyugodtan figyelmesen tudják végighallgatni egymást és a felnőtteket.  

Tevékenységen kívül is szívesen kérdeznek, kezdeményeznek beszélgetést érdeklődési 

körükből adódóan. Törekednek az események, cselekmények időbeliségének követésére. 

A nonverbális kommunikációs jeleket megértik, alkalmazzák. Érzelmeiket, igényeiket, 

vágyaikat képesek verbálisan kifejezni. 

Mese-vers hallgatás eredményeképpen fejlődik emlékezetük. Történeket cselekményének 

főbb elemeire emlékeznek, képesek feleleveníteni. 

Ismeretközlő tevékenységekben fenntartható érdeklődésük, témával kapcsolatos kérdésekre 

fejlettségüknek megfelelően válaszolnak, oda illő kérdéseket tesznek fel.  

Önmagukról, környezetükről szerzett ismereteik bővültek, képesek az ok-

okozatigondolkodásra, következtetések levonására.  

 

3. Az óvodai élet tevékenységformái  

3.1. Játék: 

 

Az óvodáskorú gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék. Kiemelt 

fontosságú a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális fejlődésében egyaránt, valamint páratlan 

kommunikációs lehetőségeket biztosít gyerek-gyerek, gyerek-felnőtt között, gyakorló terep a 

konfliktusok megoldására, kooperációra. A játék sajátosságai alapján jellemző rá az 

élményszerűség, komplexitás, gyermeki szabadság, kreativitás,  spontaneitás és irányítottság, 

ezeket kihasználva a tevékenykedtetés, differenciált fejlesztés, fejlődés, a családi közegből az 

óvodába, az óvodából az iskolába való zökkenőmentes átmenetek eszközévé tehetjük. 

Az óvodai nevelés célja a gyermek harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni 

sajátosságok, szükségletek, képességek, motiváltság, eltérő fejlődési ütem 
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figyelembevételével. A fejlesztő tevékenységeink tervezésében az élményszerűség, 

játékosság, gyermeki aktivitás szolgálnak alapul. 

Munkánkat mindvégig jellemzik a következő elvek: 

• gyermekközpontúság, 

• tevékenységközpontúság, 

• értékközpontúság. 

 

A játék célja: 

• érzelmi biztonság kialakulása, erősödése  

• a gyermek képzeletének, vágyainak, egyéni ötleteinek kibontakoztatása 

• a gyermek külvilágból és saját belső világából származó tapasztalatainak 

tevékenységgé való alakulása 

• külvilágból és saját belső világából származó ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

használata 

• szociális és kommunikációs tapasztalatok bővülése, képességek fejlődése 

• finommotorika, szem-kéz-koordináció, manipulációs készség fejlesztése 

• mozgáskoordináció fejlődése 

 

Feladataink: 

Mivel programunk kiemelt fontosságot tulajdonít a játéknak, ennek alárendelve szervezzük 

napirendünket, melynek folyamatossága biztosítja a játékidő zavartalanságát. Az összefüggő 

szabad játékra a lehető legtöbb időt biztosítjuk a napirendben, tevékenységeinket rugalmasan 

alakítjuk hozzá. A folyamatos napirend biztosítja az egésznapi játék lehetőségét, és a komplex 

tanulási folyamatok beépülését. A tevékenységek szervezése spontán, szabadjátékból indított 

kezdeményezésként jelenik meg, kivételt képez ez alól a heti egyszeri tornatermi 

mozgásfoglalkozás. A tevékenységek során a gyermek igényéhez igazodva ötleteket kínálunk, 

lehetőséget biztosítunk a kíváncsiság, a tenni vágyás aktivizálására, a fantázia kifejeződésére. 

Az óvodába kerülő gyermek játékfejlettségét felmérjük, és ehhez igazítjuk az egyénre szabott 

reagálásainkat, tapintatos együttműködéssel serkentjük a gyerekek hangulati, érzelmi és 

cselekvésbeli megnyilvánulását. 

A gyerekek szabadon megválaszthatják társaikat a játékukban és azt, hogy mivel játszanak, 

lehetőséget biztosítunk az együttjátszásra, és az elkülönülésre (játékterek "kuckósítása", 

csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő bőséges játékkészlet segíti elő) egyaránt. 

A szabadjáték során az óvodapedagógus csak szükség esetén avatkozik be, hagyja a 

gyermeket önállóan érvényesülni. A felnőtt szerepe főképp a tárgyi feltételek, derűs, nyugodt, 

zavartalan légkör, elegendő idő megteremtésében nyilvánul meg, kommunikációs mintáival, 

szerepbe lépésével, szabály magyarázattal segíti a játéktevékenység haladását, oldja az 

elakadást. A pedagógusoktól tapintatos figyelmet igényel a gyerekek közötti szerep-elosztás 

is, ennek figyelemmel kisérése, javaslat tétel, beavatkozás. 

Biztosítjuk a csoport életkorának, összetételének megfelelő, fejlődéséhez szükséges 

játékeszközöket, kiegészítve az éppen feldolgozott témához kapcsolódó saját készítésű, 

gyerekekkel közösen alkotott játékeszközökkel. A „valami újat létrehozó, átalakító 
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tevékenység”-hez anyagokat, eszközöket biztosítunk a csoportszobában és a szabadban 

egyaránt. E törekvésünk különösen jelentős az esztétikai nevelés középpontba állítása 

szempontjából, szervesen kapcsolódik képességfejlesztési szándékunkhoz. 

 

Nagy súlyt fektetünk az együttjátszásra és a megfelelő élmények biztosítására, közösségi 

játékok kezdeményezésével biztosítjuk az egymás közötti szociális kapcsolat kialakulását, 

fejlődését, a közös élményeket. 

Mind a spontán, mind a tudatosan tervezett élményekkel az otthoni élményforrások 

kiegészítésére törekszünk. A gyermek nevelésében közvetlenül részt vevők számára mintaadó 

szerepet vállalunk a játék fontosságának közvetítésében. Ennek érdekében a nyitott óvoda 

mintáját engedjük érvényesülni, viselkedésmintát, közös élményeket, pozitív érzelmeket 

építünk az óvoda-szülő kapcsolatba, mely a gyerek személyiségfejlődését segíti elő. Az érzelmi 

telítettség, mely mindezzel együtt jár, serkentőleg hat felnőttre, gyerekre egyaránt. 

 

A mozgásos játékok: A testi képességek fejlesztésére természetes körülményt biztosítunk. 

elsősorban a szabadban, de lehetőséget teremtünk erre a csoportszobában is. Külön 

figyelmet fordítunk a mozgásos játékokra, melyhez mobil és állandó mozgásfejlesztő 

eszközöket biztosítunk, valamint a többi játéktól elkülöníthető, zavartalan teret, az előforduló 

veszélyhelyzetek elkerülése, a szükséges tárgyi eszközök biztonságosságának szem előtt 

tartása mellett. Az eszközök önálló kihelyezése, használata a térszemlélet kialakulására 

ösztönzőleg hatnak, s közvetlenül fejlesztik az érzékszerveket. 

A mozgásos játékok eszköztára a mozgáskottával egészül ki, melynek módszereit 

óvodapedagógusink is elsajátították. 

 

A gyakorló játékokhoz megfelelő mozgástérre, játékszerekre, különböző anyagokra van 

szükség, melyet a csoportszobában és a szabadban egyaránt biztosítunk, szem előtt tartva az 

esztétikai, egészségvédelmi, életkori tényezőket. A gyakorló játékkal a gyerekek megfelelő 

érzékszervi, használati, kommunikációs tapasztalatokra tesznek szert.  

A gyakorlójáték inkább a fiatalabb korosztályra jellemző, ilyenkor még nagyobb szükség lehet 

az óvodapedagógus bekapcsolódására, irányítására, mely segít az önálló ötletekhez való 

eljutáshoz és fejleszti a gyermekek játékkészségeit. Fontos, hogy a pedagógus egyénre 

szabottan tudjon javaslatot, segítséget nyújtani, bekapcsolódni a játékba, ami oda vezeti a 

gyerekeket, hogy képesek lesznek felnőtt irányítása nélkül tevékenységeket kezdeményezni, 

azt tovább fejleszteni, együttműködni társaikkal.  

 

A szerepjátékok jelentősége egyrészt abban áll, hogy a gyermek az élményeit, tapasztalatait 

újraélheti, feldolgozhatja, másrészt segítségével fejlődhet jól a gyermekek 

kezdeményezőkészsége, társakkal való kooperációja, önállósága, mások játékának 

tiszteletben tartása. Az óvodában megélt élmények, (ünnepek, szituációs játékok, dramatikus 

játékok) biztosítása pótolhatja az otthoni élmények hiányát. Egy-egy kellék, félkész eszköz a 

szerepjáték továbbfejlődésében előremozdító, ezért szükség van a pedagógus kreativitására, 

felkészültségére, de ugyanígy spontaneitására is.  
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A játék során való szerepvállalás, szerepkiosztás, a gyermek verbális, nonverbális, érzelmi 

megnyilvánulásai mind fontos megfigyelési lehetőségeket nyújtanak a pedagógusnak a 

gyermek fejlettségi szintjéről, belső világáról.  

 

A konstruálásnak nagy szerepe van a gyermeki fantázia kifejeződésében, egyéni ötletek 

megvalósításában, a térszemlélet kialakításában is. Fontos, hogy minden korosztályban 

biztosítva legyenek a megfelelő számú, minőségű, fejlesztő hatású játékeszközök, akárcsak a 

zavartalan terület, ahol a gyermek alkotó folyamata és elkészült alkotása is biztonságban 

lehet. Az alkotó tevékenységet változatos anyagok felhasználásával, kész, félkész, vagy 

konstruált elemekkel kívánjunk ösztönözni, de ezek nem korlátozhatják a gyermekek egyéni 

ötleteit.  

 

A barkácsolás nagy hangsúlyt kap a mindennapi szabad játéktevékenység ideje alatt. 

Korosztályonként folyamatosan bővülő eszköz és anyagkészlet áll a gyerekek rendelkezésére, 

melyből kedvükre válogathatnak, alkothatnak. A különböző anyagok felhasználása, eszközzé 

formálása már maga élmény és örömforrás a gyermek számára, de a létrehozott eszköz 

felhasználása teszi értékessé. Szervezett tevékenység és szabad barkácsolás során is gyakran 

készítünk olyan alkotást, melynek lehet utóélete.  

 

A dramatizálás, bábozás szintén a gyermekben kialakult élmények kifejezési eszköze. 

Lehetőséget kell biztosítani a saját elképzelés alapján élményeik újraalkotására. Gondoskodni 

kell a megfelelő helyről, eszközökről, kellékekről. Ki kell alakítani a gyermekekben a bábjáték 

iránti igényt, a komplex esztétikai élmény segítségével. Megjelennek a szabad 

játéktevékenységből indított dramatikus játéktevékenységek is, melynek fontos szerepe van a 

közösségformálás, kommunikációfejlesztés, és az integrációs folyamatok beindításában, 

megvalósulásában egyaránt. A bábozás-dramatizálás a gyermek önbizalmát, énképét éppúgy 

erősíti, mint társai iránti érzékenységét, szociális kompetenciáit.  

 

A szabályjáték elterjedésében, fejlődésében a legfontosabb a gyerekek szabálytudatának, 

türelmének kialakulása, melyet a pedagógus feladata fokozatosan alakítani, támogatni. A 

szabályjátékban rejlő örömök megéléséhez fontos továbbá a gyerekek szociális fejlődése, 

társaik különbözőségeinek, igényeinek elfogadása, saját érdekeik háttérbe szorításának 

képessége a közös élmény érdekében.  

 

A játék és a zene együttes hatását a dalos játékokkal, körjátékokkal, ezek mindennapos, 

örömteli tevékenységével érjük el. Ezt a közös játékélményt nem csak a művészi hatás, a zenei 

készségek fejlődése, hanem a szocializáció szempontjából is fontosnak tartjuk. Ezeket a 

tevékenységeket a Lippogó (népi játék készség és képességfejlesztő), valamint az Így tedd rá 

módszer elemeivel színesítjük. 

 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 
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Az óvodai évek során a gyermek minden játékfajtát szívesen játssza, fejlődik bennük. 

A gyakorló játék óvodáskor végén új játékeszköz használatában, és a konstruáló- és a 

szerepjáték elemeként fedezhető fel. 

Nagy csoportban dominánsan szerepjátékot játszanak. Vállalják a számukra kevésbé érdekes, 

vonzó szerepeket is, szerepvállaláskor képesek érdekeik, elképzeléseik érvényesítésére. 

Társaikkal szívesen dramatizálnak, báboznak, elfogadják egymás ötleteit, felszabadultan, 

átéléssel képesek megnyilvánulni mások előtt.  

Önálló terveket alkotnak, barkácsolással eszközöket készítenek, melyet szerepjátékhoz, 

dramatizáláshoz, bábozáshoz használnak fel. 

Igényesek alkotásaikra, tiszteletben tartják társaikéit is, képesek bonyolult alkotás 

létrehozására is.  

Egyéni ötletek alapján különböző anyagok felhasználásával képesek az anyagok, eszközök 

kombinálására. 

Ötletesen, szervezetten konstruálnak, képesek társaikkal együttműködve közös alkotás létre 

hozására is. A csoport játékkészletében található konstruáló játékok közül többet is 

használnak, építményeik funkciót töltenek be, más játék(fajta) részeként is megjelennek.  

Képesek szervezni, létrehozni játékhelyzeteket, képesek bekapcsolódni mások játékába. 

Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz, társaikhoz, képesek lemondani kedvenc játékszereikről 

mások érdekében. Társaikkal szemben toleránsak, tudnak alkalmazkodni társaikhoz. 

A gyermekek képesek cselekvéseik összehangolására. Megértik és elfogadják egymás 

elgondolásait, átérzik egymás örömeit. 

Bonyolultabb szabályjátékokat is képesek elsajátítani, örömmel játszani. A szabályok 

betartásával járó frusztrációt, kudarcot képesek kezelni. 

Játékszabályokat betartják, erre másokat is figyelmeztetnek, képesek új szabályok alkotására.  

Örömmel vesznek részt versengésekben, szívesen mérik össze erejüket, ügyességüket 

társaikkal. 

 

 

3.2.  Verselés, mesélés  

 

A mese, vers tevékenység célja: 

• Az anyanyelvi kultúra és műveltség megalapozása. 

• Népi kultúra megismerése, nemzeti identitás tudat kialakulása 

• A népmesék, mondókák és népi rigmusok megszerettetése 

• Mese- vers hallgatás megszerettetése, befogadóvá, olvasóvá nevelés 

• Belső képi világ, fantázia fejlesztése 

• Irodalmi és általában a verbális alkotó és kifejező kedv felébresztése, fejlesztése 

• Aktív-passzív szókincs bővülése 

• A mese-vers állandóságával, ismétlődésével, korosztálynak megfelelő témájával az 

érzelmi biztonság megteremtése  

• Érzelmi nevelés a mese cselekménye által gerjesztett érzelmi töltés, annak kifejezése, 

feloldása révén  
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• Ünnepi, alkalmi versek révén események érzelmi ráhangolódásának, átélésének 

segítése,  

• Élőlények, személyek iránti pozitív érzelmi töltés kialakítása 

• Erkölcsi érzék fejlesztése, viselkedésformák közvetítése  

• Esztétikai ízlés kialakítása, értékek közvetítése. 

• Mesei fordulatok révén logikus gondolkodás fejlesztése, időbeliség megértése 

• Figyelem, emlékezet fejlesztése 

 

Feladataink: 

• Elsősorban a csoport életkorának megfelelő igényesen megválogatott irodalmi anyag 

összeállítása, megfelelő helyen, időben és módon való feldolgozása (kellő számú 

ismétlés, kötetlen tevékenység kísérő, vagy közös hallgatás, tematikához való 

kapcsolódás).  

• Korcsoport igényeihez igazodóan a hagyományokat felelevenítő mesék, mondókák, 

rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi mellett a 

magyar és külföldi, klasszikus és a kortárs népi és irodalmi műveknek egyaránt helye van 

a tervezésben.  

• A korosztálynak megfelelő tartalmú és hosszúságú, könnyen érthető, élvezhető, 

felidézhető anyaggyűjtésből választ a pedagógus. 

• Az életkorhoz és csoportigényhez alkalmazkodva kívánjuk elérni azt, hogy legyenek 

kedves meséik, verseik, ezek ismétlésével segítjük az érzelmi biztonság, a csoportkohézió 

erősödését. 

• A mesék, versek kínálatának megválogatásával, az igényes művészi kifejezésmódok, mint 

a dramatizálás, bábjáték meghonosításával valósítjuk meg művészeti nevelésünk egyik 

célját. 

• Megteremtjük a mindennapos mesélés hagyományát, pedagógiai szabadságot biztosítva 

minden csoportban kialakítjuk a mesélés szertartását (gyertya, mese sarok, mese párna, 

zene). 

• Az irodalmi anyag tartalmát tekintve a természet, a környezet jelenségeihez, a 

néphagyományokhoz és az ünnepekhez kapcsolódik, a mesét élmény gyanánt, 

ismeretközlésre, a verset motiváció, hangulatkeltés céljából is alkalmazzuk. 

• A pedagógus élményszerű, kifejező előadásmódja segítségével metakommunikációs 

kifejezésmódok megismertetése, mesehallgatás megszerettetése, beleélő, beleérző 

készség fejlesztése.  

• A mese többszöri ismételése, feldolgozása során a dramatizálást, bábozást, vizuális 

megjelenítést használjuk a komplexitás eszközeként. Úgy gondoljuk, a mesék és versek 

verbális, és főként dramatikus előadása indirekt módon közvetítik azokat a 

hagyományokat, közösségi és egyéni magatartásmódokat, erkölcsi elveket, melyeket 

értékként kínálunk gyerekeinknek. "Mert egyszerre jelentenek illemtant, erkölcsi 

kódexet, íratlan törvényt, művészetet, költészetet, színjátszást, mítoszt és mágiát." 3 

 
3 Dömötör Tekla 
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A mese, vers, mondókák (höcögtetők, dúdolók) érzelmileg állnak közel a gyerekekhez, 

fejlesztik, gazdagítják, színesebbé teszik belső érzelmi világukat, segítenek világképük 

kialakulásában, ezért a komplex nevelő hatás egyik eleme. Az óvodában az élő mese, vers, dal 

legyen az élmény, melyhez minden nap hozzájuttatjuk a gyermeket, a mesét  mint élményt 

felhasználva építjük fel a  tevékenységeket, ismeret közlő, rendszerező, képesség fejlesztő, 

nevelési céljaink segítő hatásaira támaszkodva.  

A mesék átélésének, eljátszásnak, újra alkotásának személyiségfejlesztő hatása van, a 

gyermek önálló színészi alkotó kedvét is támogatja. Mindennapossá tesszük a gyerekekben 

alapvetően meglévő késztetést, hogy improvizáljanak, kiegészítsenek, rímfaragókká is 

váljanak - vagyis ne csak reprodukáljanak, hanem alkossanak is. 

Türelemmel, megértéssel módot és időt hagyva a gyerek számára kívánjuk elérni, hogy 

szívesen és gyakran beszélgessenek, verseljenek, meséljenek, dramatizáljanak. 

A művészeteken alapuló programunkban helyet kap az óvodapedagógusok dramatizálása, 

bábozása is a kiemelt ünnepeken, jeles napokon. 

 

A gyermek fejlődésében az elsődleges szerep a családé, az ott kapott, ingerek, élmények, 

melyek a gyermekek érzelmeire hatnak, meghatározóak. Ezért feladatunknak tekintjük, azt is, 

hogy közvetítsük a családok felé az otthoni mesélés, verselés, beszélgetés fontosságát, 

ajánlásokkal segítve a megfelelő anyag kiválasztását, a gyermek érzelmi, mentálisan fejlődése 

érdekében.  

A vers és a mese az anyanyelvi nevelés legfőbb kerete, a gyermeki kifejezés, a fogalmi 

gondolkodás megindulásának alapja, segítője a természetes gyermeki kommunikációnak. 

Ezért segíti az indirekt beszédfejlesztést és azon képesség kibontakoztatását, melynek alapján 

a gyermekek képesek másokat is meghallgatni. Lehetőséget kell teremteni az irodalmi 

élményeikkel kapcsolatos gondolatok kifejezésére, szóban, vizuális kifejezésmóddal, 

drámajátékkal, bábozással és különböző játéktevékenységgel (saját tervezésű, készítésű 

játékok, játékkezdeményezések biztosításával) egyaránt. 

Törekszünk a sokrétű beszédfejlesztésre, a szókincs gyarapítására, a helyes légzéstechnika 

elsajátítására, a magyar nyelvnek megfelelő ritmusra, az érzelmek gazdag kifejezésének 

megtalálására az irodalmi alkotások használatával. 

 

A program alapján megfogalmazott sikerkritériumok: 

 

Kialakultak a mesehallgatás szertartásai, a gyerekek szívesen vesznek részt benne. Közös 

mesehallgatás révén fejlődött türelmük, kitartásuk, figyelmük, emlékezetük. 

Figyelmesen meghallgatják a mesét, érzelemmel, belső átéléssel reagálnak. 

A gyermekek játék közben az odaillő mondókákat, verseket önállóan ismételgetik.  

Hangzás, hangulat, érzelem és alkalom egységében felfogják a mondott, a hallott versek 

témáját, költői képeit. 

A folytatásos meséket egységként fogják fel, képesek felidézni az előző rész eseményeit. 

Ismernek népi mondókát, alkalmi verset, azokat képesek átéléssel előadni/visszamondani..  
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Képesek saját mese kitalálására, felhasználva a hallott mesék elemeit. Önállóan hoznak létre 

rímeket, rigmusokat. 

A magyar népmesei motívumait, fordulatait, archetipikus alakjait ismerik, képesek játékukban 

felhasználni, bábozás, dramatizálás, rajzolás témájaként megjeleníteni. 

A mesében hallott kifejezéseket beszédük elemeként képesek alkalmazni. Bővült aktív-passzív 

szókincsük. 

Érdeklődnek a könyvek iránt, szívesen veszik azt kézbe. Képek alapján megtalálják kedvenc 

meséjüket, eligazodnak a könyvespolcon, napközben is igénylik a mesét, verset.  

Mesében szereplő erkölcsi normákat képesek felismerni, annak függvényében értelmezni a 

mesét. Kommunikációs stratégiákat, mintákat felismerik, használják. A mesében szereplő 

humort megértik, esetenként használják is.  

 

3.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

 

A tevékenység célja: 

• Dalok, mondókák (mozgással kísért) ismétlésével, érzelmi biztonság megteremtése, 

• A közös éneklés, együttjátszás megszerettetése, 

• Zenei készségek, képességek fejlesztése: belsőhallás, tiszta éneklés, ritmusérzék, 

ritmikus, esztétikus mozgás, zenei fogalompárok 

• Akusztikus differenciálás erősítése 

• Népi kultúra ismerete, nemzeti identitás tudat kialakulása 

• Zenei ízlés formálása, igényes zenei anyaggal  

• Szociális készség fejlesztése, közös éneklés, közös játék révén 

• A zenei befogadó készség, kreativitás fejlesztése. 

• Esztétikai érzék fejlesztése. 

• Hangszerekkel való ismerkedés 

 

 

Feladataink: 

- Mindenek előtt korosztálynak megfelelő zenei anyag – népi mondóka és dalkészlet, magyar 

műdalok, hangszeres karakterdarabok – összeállításával. A gyermekek életkori 

sajátosságainak (csoport adott fejlettségi szintjének) megfelelő hangkészletű dalokat 

választunk. A dalos játékok mennyisége, ismétlés száma is ehhez igazodik. Nagy jelentősége 

van a zenei anyagnak az ünnepek, jeles napok színesítésében, a komplex művészi nevelés 

kifejeződésében.  

- Az óvodai nevelés teljes rendszerébe beépítjük az éneklést, a zenehallgatás lehetőségeit 

(motiváció, levezető mozgás, altatás, egyéb tevékenységek). 

- Napközben óvónői vagy közös énekléssel fokozzuk a zenélési kedvet, a zenei kreativitás 

alakulását. 

- Esztétikai nevelésünk szerves részeként a dalokkal, énekes játékokkal, zenei művekkel 

rávezetjük a gyerekeket a zene szépségére, érzelmekre gyakorolt hatására. Megtanítjuk 

becsülni és tisztelni e szépséget, és felkeltjük bennük az önkifejezés vágyát, az alkotókedvet. 
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- A zenei nevelés által fejlesztjük a gyerekek mozgáskoordinációját, egyensúlyérzékét, 

finommotorikáját, a térirányok ismeretét, a testsémát, a beszédkészséget, a figyelem, az 

auditív és téri emlékezet képességét, a képzeletet és kreativitást - s egyúttal a zene hozzájárul 

a szociális érettség kialakulásához is. 

- Dalaikat, mondókáikat kísérő, elsősorban ritmus hangszerek használatával, annak 

élményével ismertetjük meg őket.  

- Korosztálynak megfelelő szinten ismertetjük meg őket a hangszerekkel, elsősorban élőben, 

ha ez nem lehetséges felvételről, képpel, diával, videóval szemléltetve.  

- Egyszerű tánclépésekkel, térformák alakításával színesítjük a dalos játékok körét. 

- Nyelv és dallam a mi néphagyományunkban is szerves egységet alkot. A népi 

gyermekjátékok, népdalok segítségével indirekt módon közvetítjük a magyarságra jellemző 

gondolkodásmódot, jelképeket, nyelvi és dallamfordulatokat, hagyományokat, a nemzeti 

hovatartozás érzésének kialakulását. Más népek dalaival összehasonlítva felfedeztetjük a népi 

kultúránk szépségét. Közvetítésükkel is megvalósítjuk a komplexitásra törekvésünket. 

Hagyományőrző zenei programokat, néptáncot építettünk terveinkbe, amihez sok segítséget 

ad az óvodapedagógusaink által elvégzett „Lippogó” és „Így tedd rá” játékos zenei 

képességfejlesztő és táncos mozgást megalapozó  módszerek. 

 

Mivel a gyermek életkorából fakadóan elsősorban érzelmi lény, a zene, a ritmus emocionális 

hatása, a játékosság, a szabad kifejezésmód jó lehetőséget kínálnak a személyiség 

formálására. Meggyőződésünk, hogy minden gyerek rendelkezik zenei készségekkel is, ami 

fejlesztésre, kibontakoztatásra vár.  

A zenei készség fejlődését játékból kiindulva, tevékenységek során kívánjuk elérni, a gyermek 

utánzási vágyát is mozgósítva. Keressük és tervezzük azokat a napközben adódó 

lehetőségeket, melyekkel felébresztjük az érdeklődését, kialakítjuk a zene iránti 

fogékonyságát. 

 

A zenei kifejezőkészség fejlesztése, mint tehetséggondozási terület: 

• a zeneileg fogékonyabb gyerekek könnyebben gyorsabban sajátítják el a zenei anyagot, 

belső hallásuk révén tisztábban énekelnek, gyorsabban fejlődik ritmusérzékük, szívesen 

énekelnek, akár kitalált dallamokat is 

• számukra egyénileg kínálunk fel hangszer kipróbálást, használatot, 

• ritmus, dallam visszaadásakor hosszabb, bonyolultabb elemeket is kérünk tőlük 

• teret adunk gyakorlási, megnyilvánulási kedvének, képességeik, kreativitásuk 

kibontakoztatásának 

• fejlesztjük a gyerekek érzelmi és szociális kompetenciáit megnyilvánulásának 

ösztönzésével,  

• figyelemmel kísérjük az alkalmanként, rendszeresen látogatható zenei programokat, 

melyekre a szülők figyelmét is felhívjuk 

tehetséggondozó programjainkon belül pedig a Néptánc és Zeneovi foglalkozásokon való 

részvételüket szorgalmazzuk 
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A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

 
A gyermekek képesek a mondókát, hat hang terjedelmű dalokat és 5-6 alkalmi dalt tisztán, 

szép szövegkiejtéssel énekelni az egyvonalas c és a kétvonalas c hangmagasságok között. 

Tudnak néhány dalt csoportosan és egyénileg elkezdeni és énekelni. A felelgetős játékokat 

önállóan is képesek énekelni. 

Egyszerű dallammotívumokat vissza tudnak tisztán énekelni (kétszer 2/4 ütemben, vagy két 

egységet négy ütemben). 

Ismert dalt szöveg nélkül (dúdolva, vagy egyszerű szótagok ismétlésével) el tudnak énekelni. A 

dallamot felismerik dúdolásról, hangszerről, eltérő kezdő vagy záró motívumokról. 

Tudnak dallambújtatást végezni rövidebb, hosszabb egységekkel. 

Felismerik a magas és a mély éneklés közötti különbséget, magasan és mélyen el tudnak 

kezdeni dalt. Az ismert dalt térben meg tudják kézzel mutatni. A dallammotívumok föl-le 

hangirányát tudják követni kézmozdulattal és énekléssel.  

Tudnak halkan, hangosan énekelni, tapsolni, beszélni.  

A dalok mondókák tempóját össze tudják kapcsolni más zenei fogalommal, (magas-gyors, 

mély-lassú, halk-gyors, mély-lassú). 

Megkülönböztetik a dal ritmusát az egyenletes lüktetéstől. 

A jól ismert dalt, mondókát jellegzetes ritmusáról felismerik. 

Szöveges ritmusmotívumot egyénileg is visszatapsolnak. 

Önállóan, egyenes testtartással körben tudnak járni. Egyszerű néptánc motívumot, tánclépést 

meg tudnak formálni, térformát ki tudnak alakítani (dobbantás, koppantás, átbújás, 

kifordulás, párválasztás, lépések változatos iránya). 

Képesek egyensúlyváltó mozgásra (kilépés, sarokkoppantás, zárás, forgás, egyedül és társsal). 

Használják azokat a hangszereket, mellyel lüktetést, ritmust, motívumhangsúlyt emelnek ki 

(kasztanyetta, dob, ritmusbot, cintányér, triangulum). 

A tempó a természetes járásnak megfelelő. A mondókázás közben egyenletes lüktetést ki 

tudják fejezni. 

Megkülönböztetik egymás, vagy az óvónő hangszínét. 

Érzékenyek és figyelik a környezet hangjait, felismerik a különböző zörejeket, beszédhangot. 

Képről, hangról is ismernek néhány ütős, fúvós, vonós, pengetős hangszert  

Próbálkoznak dallamrögtönzéssel, ritmusegység kitalálásával. 

A bemutatott élőzenét, népzenei szemelvényeket, népdalokat figyelmesen tudják hallgatni. 

Szabadidőben is kezdeményeznek dalolást, mondókázást, dalos játékot. 

 

 

3.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

Célja: 

• A gyermekek képi-plasztikai kifejező képességének fejlesztése, 

• Térbeli tájékozódó és rendező képesség kialakítása, 

• Érzelmi és fantáziavilág gazdagítása, 

• Tér-forma és színképzeteinek kialakítása, 
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• A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése 

• A természet utáni ábrázolás képességének erősítése 

• Hagyományőrző technikák korosztálynak megfelelő szintű elsajátítása 

• Az alkotás, mint önkifejezés eszközének megismertetése 

• Művészetek iránti fogékonyság megalapozása 

• Finommotorika, taktilis érzékelés, szem-kéz koordináció fejlesztése 

• Esztétikai érzék kialakulása, fejlődése  

• Népművészeti elemekkel, nemzeti szimbólumokkal való megismerkedés, nemzeti 

identitás erősödése 

 

Feladatunk: 

• A komplex tervezés során a témák megvalósításánál többféle technika alkalmazása. 

• A témákat évszakokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsoljuk, erősítve az érzelmi 

hatást. 

• A korcsoport és egyéni képi világ és a fiziológiai sajátosságok figyelembe vételével a 

technikák tervezése. 

• Olyan élményeket, megfigyeléseket biztosítunk, mely elősegíti az alkotókedv 

kialakulását. 

• Kiállítások megtekintésével, IKT eszközön megtekintett műalkotások, reprodukciók 

használatával nyújtunk tapasztatot, élményt a témában. 

• Korcsoportonként bővülő, egész nap elérhető helyen található eszköz és anyag 

készletet biztosítunk a tervezett és szabad alkotó tevékenységhez. 

• Felkínált eszközök használatát készség szint eléréséig támogatjuk. 

• A korosztálynak, csoport fejlettségének megfelelően vezetjük be a népi kézműves 

technikákat, ismertetjük meg őket a nemzeti jelképekkel, hazai műalkotásokkal. 

• Munkakörnyezet, eszközök, anyagok tisztán, rendben tartásába a gyerekeket is 

bevonjuk. 

• Környezettudatos eszköz, anyag használat, hulladékkezelés lehetőségeit kihasználjuk. 

• Kihasználjuk a tevékenység adta kommunikációs lehetőségeket. 

• Egyéni ötleteiket és megvalósítási lehetőségeiket elfogadjuk, támogatjuk. 

• Csoportszoba, óvoda dekorációjával, megjelenésünkkel a gyerekek esztétikai érzékét 

fejlesztjük. 

• Alkotáshoz megfelelő berendezést, eszközöket, helyet, hangulatot biztosítunk. 

• A gyermeki alkotásokat maradandóvá tesszük (kiállítás, könyv, kiégetés)- Megfelelő 

kapcsolat kialakítása a felnőtt művészi alkotásokkal, gyermek közelbe hozzuk az 

alkotásokat (Óvodagalériai kiállítások).   

• A segítségnyújtás, eszközfelkínálás, tehetséggondozás terén is a dirrenrenciálás elvét 

követjük. 

 

Az ábrázolással egyszerre szolgáljuk a gyermekek vizuális-esztétikai megismerő és befogadó, 

valamint képi kommunikációs kifejező és közlő képességeinek fejlődését. Óvodásaink 
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gondolkodásának legjellemzőbb sajátossága a képekben, képi sémákban való (képzeti) 

gondolkodás. 

Élményeik, képzeletviláguk nagy részét nem szavakkal, hanem játékkal, képi úton dolgozzák 

fel, fejezik ki. Alkotásaikban személyiségük belső világa fejeződik ki: véleményt nyilvánítanak 

saját magukról, családjukról, társaikról; szűkebb és tágabb környezethez való viszonyuk, arról 

kialakult tudásuk, keletkezett érzelmeik nyilvánulnak meg. Ábrázolásaik segítségével 

gondolkodásbeli fejlődésük, a világhoz és önmagukhoz való viszonyuk, érzelmeik változása 

nyomon követhető. 

Sík és térbeli alkotásaik által a szülők és nevelők a gyermekek személyiségét megismerhetik, 

saját alkotásaiban a gyermek mintegy önmagát szemlélheti, fejezheti ki, s átélheti az alkotás 

örömét. 

 

A különféle eszközökkel, anyagokkal való szabad tevékenykedés, az ábrázolás semmi mással 

nem pótolható. Fejlesztjük a gyermekek vizuális és esztétikai érzékenységét, képi-plasztikai 

kifejezőkészségét, szem-kéz koordinációját, finommozgását, és a kreativitását. Igyekszünk 

óvodánkban mindezt megfelelő hangulattal motiválni, és a lehetőségeinkhez mérten a tárgyi 

feltételeket biztosítani: elkülönített, tiszta, rendezett munka környezet, kellemes zene, fizikai, 

érzelmi megóvás, alkotások szóbeli rétkelése, mely a gyermek önértékelését erősíti.  

Hívó, ráhangoló magatartással felkeltjük a gyermekek alkotókedvét és a különféle technikák 

iránti fogékonyságát. Úgy bíztatjuk a bátortalanokat utánzásra, hogy az alkotás felfedező 

jellegét kiemeljük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pozitív értékelést, az elfogadást a 

szülőknek is közvetítsük. 

Rendszeresen megszervezzük a gyermekmunkák bemutatását, mely kézzelfogható 

produktuma a gyermek alkotókedvének. Közös tevékenységet szervezünk szülőkkel és 

gyermekekkel együtt, hiszen az érzelmileg leginkább érdekelt alkotó páros (szülő és gyermek) 

az óvoda nevelési céljait is segíti, de profitál belőle a család is. 

Az eszköz-anyaghasználat során is érvényesül a differenciálás: életkori, fiziológiai, érzelmi, 

kognitív sajátosságok figyelembe vételével kínáljuk fel a megvalósítási lehetőségeket, 

segítségünket. 

Alapvető feladatunk az állandó hely kialakítása, minél több változatos technika bemutatása, 

főleg természetes anyagok, sokféle eszközök biztosítása. Érdeklődéssel, szeretettel, 

elismeréssel fordulunk a gyerekek felé, megbecsüljük alkotásaikat. Arra törekszünk, hogy az 

együtt-felfedezés, közös kísérletezés, tapasztalatszerzés örömét együtt éljük át a gyerekekkel, 

segítsük a munkaszokások, szabályok kialakítását, a technikai készségek fejlődését. 

Az eszközök helyes használatának elsajátítása, készségszintre fejlesztése mellett fontosnak 

tartjuk azok tisztításába, épségének megóvásába, munkakörnyezetük rendben tartásába is 

bevonni a gyerekeket.  

 Az egyes rajzok, képek, konstrukciók - amit a gyermek készít - rendkívül személyes jellegűek, 

nem csak a gyerek "keze nyomát", hanem az ábrázolás témájához, céljához való személyes 

viszonyát is magán viselik. Ezért - személyiségközpontú pedagógiai felfogásunknak 

megfelelően - a gyermeki alkotómunkának, a produktumnak maximális tiszteletet, 

megbecsülést, pozitív értékelést biztosítunk, és a szülőket is erre késztetjük. 
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A műalkotásokkal való gyermeki találkozások éppen úgy, ahogyan az irodalmi alkotások, és a 

zenei művek, értékközvetítőként szerepelnek pedagógiánkban. Elsősorban az eredeti 

alkotások megismertetésére törekszünk (festmények, grafikák, szobrok népi- és iparművészeti 

tárgyak, fotók), múzeumi látogatásokkal és az Óvodagalériánk kiállításaival biztosítunk 

gyermekeink számára a közvetlen kapcsolatot a művészetekkel. 

A gyermekek a bemutatott tárgyak, alkotások által vizuális élményhez jutnak, mely megindítja 

az alkotási kedvet, és a fantáziát. Poszterekkel és diakép vetítéssel, nyomtatott, digitális 

eszközön a közvetlenül be nem mutatható, de a gyerek számára értékként megismerendő 

alkotásokat is kínáljuk. 

A gyermek személyiségfejlődését az határozza meg, hogy "mit él meg és mit nem él meg, mit 

tesz és mit nem tesz a gyermek"4 Ezért az ábrázolás kapcsán nemcsak a vizuális 

megismerésben betöltött szerepét hangsúlyozzuk, hanem mint kommunikációs lehetőséget 

és a kreativitást elősegítő eszközt kívánjuk felhasználni pedagógiai tervünkben. 

A tervezett alkotó tevékenység mindig a heti, kétheti tematikába illeszkedik, komplexen más 

tevékenységekkel, jeles napok, ünnepek alkalmával a dekoráció, ajándék készítése is része 

ennek, ezzel is a gyerekek belső megélését, érzelmi töltését erősítjük az adott alkalom 

kapcsán. A vizuális alkotás nem csak önkifejezés, hanem örömforrás, mások számára való 

öröm keltés eszköze is.  

 

A vizuális kifejezőkészség fejlesztése, mint tehetséggondozási terület: 

• a vizuális területen tehetséges gyermek magabiztosan, fejletten használj a felkínált 

eszközöket, gyakran ül le alkotni síkban és/vagy térben, megjelenik egyéni alkotói stílusa 

• a vizuális kifejező készség a legalapvetőbb művészi megnyilvánulás a gyermekkorban,  

• a vizuális alkotás a gyermek külső környezetében látott, belső világában megélt tárgy 

esemény, kapcsolat leképeződése, mely egyéni látás módját és kifejező készségét tükrözi 

• a segítségnyújtás mindig az eszköz, anyag használatára irányul, az alkotásra irányuló 

szóbeli javaslattal óvatosan bánunk, hogy a gyerekek egyéni kifejezésmódja megmaradjon  

• egyénileg bővítjük a rendelkezésre álló eszköz- és anyagkészletet, segítséget nyújtunk 

annak helyes használatában, készségszinten való használat elsajátításában  

• fejlesztjük a gyerekek érzelmi és szociális kompetenciáit munkáik értékelésével, 

kiemelésével, megvalósításaik ösztönzésével 

• munkáikat megőrizzük, engedélyükkel bemutatjuk, bemutathatóvá tesszük 

• figyelemmel kísérjük a pályázati, kiállítási lehetőségeket, melyekre az arra érdemes 

munkák eljuthatnak. 

 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

 

A téralakításban, építésben bátrak, ötletesek. 

Sokféle tapasztalattal rendelkeznek a lefedésben, a téri egyensúly megteremtésében. 

 
4 Nagy József 
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Aktívan részt vesznek terepasztal berendezésében, tárgyak kiterjedését megbecsülik, térbeli 

formáját megnevezik. 

A képi kifejezés változatos eszközeit használják élményeik, elképzeléseik megjelenítésére. 

Formahasználatuk változatos, jelzéseik a jellemző jegyeket hordozzák. Színhasználatuk 

gazdag, kifejező erővel bír. 

Részletes emberábrázolás kialakul (a részformák, a legegyszerűbb mozgások megjelennek). 

Saját véleményt mondanak maguk, és mások munkáiról, műalkotásokról. 

Megfigyelés után és elképzelés alapján is tudnak mintázni, önállóan készítenek játékokat, 

kellékeket, modelleket, maketteket, dekorációt. 

A kihelyezett eszközökhöz, anyagokhoz bátran és lelkesen nyúlnak. Önállóan tudják 

alkalmazni, kezdeményezik a különböző technikákat / rajzolás, színezés zsírkrétával, 

ceruzával, filctollal, olaj-porpasztell krétával, festés temperával, vízfestékkel, hajtogatás, 

nyírás, tépés, gömbölyítés, ragasztás, varrás, kötözés, nemezelés, körmöcskézés, szövés, 

agyagozás,stb. A népi kézműves technikákat koruknak megfelelő szinten elsajátították. 

Szívesen próbálnak ki új eszközöket, technikákat.  

Önállóan díszítenek tárgyakat, törekednek az anyagszerűségre. Szívesen vesznek részt a 

környezet szépítésében. 

Képesek önmaguk javítani saját készülő munkájukon, véleményt alkotnak saját, és mások 

alkotásáról. 

Saját és társaik alkotását megbecsülik, óvják, szívesen mutatják meg másnak is. 

Igényesek az alkotás folyamatában használt eszközök és környezet rendben, tisztán tartására 

Felismerik az alkotások eszmei értékét, szívesen készítik ajándékba.  

 

3.5. Mozgás 

 

Mozgás célja: 

• A gyermekek harmonikus, összerendezett, esztétikus mozgásának kialakítása, 

• A gyermekek testi mozgásos képességeinek fejlesztése, 

• A gyermekek mozgáskedvének fenntartása, 

• Mozgáskoordináció fejlesztése, 

• Jobb és baloldaliság stabil kialakulásának megalapozása 

• Finommotorika fejlesztése változatos eszközök felajánlásával  

• Térérzékelés, téri tájékozódás kialakulása, fejlődése 

• Testtudat, testkép erősödése 

• Test oldalak összehangolt, különválasztott mozgatásának fejlődése 

• Szem-kéz, szem-láb koordináció fejlődése 

 

Feladataink: 

• Biztonságos mozgáskörnyezet, eszközök biztosítása, baleset elkerülésére irányuló 

törekvések, a mozgás folyamat során. 
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• A gyermekek testi képességeinek fejlődéséhez megfelelő mozgástér, és idő biztosítása 

csoportszobában, udvaron, tornateremben. 

• A nagymozgások lehetőségeinek bővítéséhez megfelelő, biztonságos szobai és udvari 

eszközök biztosítása. 

• A természetes mozgások kialakulásához változatos játékok szervezése. 

• A mozgás kellően játékos szervezése. 

• A mozgáskoordináció fejlődéséhez különféle egyensúlyozó játékok szervezése. 

• A téri tájékozódás fejlődése érdekében eszközök használata. 

• Korosztálynak, fejlesztési területnek/célnak megfelelő eszközök kiválasztása. 

• Utánzó gyakorlatok kapcsolása a témakörhöz, komplexitás, a mozgás akárcsak az ének, 

a mese átszövi az egész napot,minden tevékenységet. 

• Korcsoportonként a megfelelő tartásjavító feladatok tervezése, szervezése. 

• Szabad és szervezett játékkereteken belüli mozgásfejlesztés biztosítása a 

csoportszobákban megtalálható mozgásfejlesztő eszközökkel, mozgásprogramok 

felhasználásával (Mozgáskotta, Lippogó, Így tedd rá)  

• Mozgásbeli elmaradások, gyengeségek felismerése, korrigálása, szükség esetén 

szakember bevonása, gyakorlatok alakítása a probléma kezeléséhez. 

• Mozgásban elmaradt gyermek szabad idejének fejlesztő eltöltésére tett javaslatok: 

hintázás, mászókázás, egyensúlyozó játékok, stb. 

 

A mozgás megszerettetése szubjektív és objektív feltételeket kíván. Ezért elsősorban saját 

óvodapedagógusi személyünk mintaadására törekszünk, játékokat és mozgást együtt végezve 

a gyerekekkel. Ugyanilyen fontosságúnak tartjuk a szülők mintaadását (kirándulás, 

kerékpározás, síelés, korcsolyázás, úszás, kocogás, futball, stb.). A mozgásra alkalmas hely 

kialakítását és a biztonságos eszközök beszerzését meg kell oldanunk a csoportszobában, az 

udvaron egyaránt (mászókák, sportszerek, mozgásfejlesztő eszközök). 

A mozgás tevékenység a komplex tervezésben ugyanakkora hangsúllyal szerepel, mint más 

tevékenységek. A mindennapos mozgás nem elkülönült, szervezést, időt, előkészületet 

igénylő tevékenység, hanem   az adott nap/hét tervezett tematikájának, komplex 

tevékenységrendszerének, utánzó gyakorlatok, futó gyakorlatok, játékok, felhasznált eszközök 

révén szorosan kapcsolódik a feldolgozott témához.  

Az óvodai nevelés feladatrendszerében az egészség megőrzése, az egészséges életmód 

kialakításának, szokásrendszerének alapozása fontos feladat. A testi fejlődést rendszeres, a 

terhelést fokozatosan biztosító mindennapi testnevelésen felül spontán mozgás 

lehetőségekkel és kötelező foglalkozásokkal biztosítjuk. Fontosnak tartjuk a szabadban való 

tartózkodást, a spontán és szervezett mozgásos lehetőségek biztosítását.  

Megelőzésként prevenciós mozgások tudatos szervezése, a helyes testtartás kialakítása, és 

javítása érdekében. A prevenciós gerinctorna, és a nagycsoportosoknak szervezett 

gyógytestnevelés korrigálja a kialakulóban lévő mozgás rendellenességeit. 

A testi képességek fejlődésén túl az intenzív, változatos mozgás a helyzetfelismerésre, az 

alkalmazkodó képességre, az akarati tulajdonságokra, a mozgáskultúrára, versenyszellemre, 

így a személyiség teljes fejlődésére is kihat.  
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Mozgás tevékenység megvalósulási formái:  

Óvodánkban állandóan jelenlévő, a pedagógus részéről kötelezően naponta megvalósítandó, 

a gyermek számára pedig a játék lehetősége a mozgás. Mindennapos mozgásos játékok napi 

10-15 percen keresztül, kötődve a tematikához, lehetőleg az udvaron kínálja a mozgásigény 

kielégítését. Kötelező mozgás foglalkozást heti egy-két alkalommal szervezünk a 

tornateremben. Kötetlen mozgáslehetőség a csoportszobában, az udvaron, a gyerekek 

igényétől függően biztosított. Nyáron a két óvodában meglévő permetező medence 

maximális kihasználása a- víz, levegő, edzést oldja meg. Kirándulások, séták, közeli 

játszóterek, az Emma utcai épületben a focipálya, az Újvidék sétányon a mászófal színesítik a 

mozgáslehetőségeinket. 

 

Mozgáskotta program: 

Óvodánk pedagógusai elvégezték a Mozgáskotta Programot, melyet már kiscsoporttól kezdve 

alkalmaznak a saját csoportjukban. 

A nagycsoportos iskolába készülő gyermekek részére a fejlesztő munkaközösség biztosítja egy 

8 alkalmas intenzív mozgáskotta programon való részvételét, melyet számos iskolában 

bemeneti követelményként elvárnak a gyermekektől. 

  

A program lényege: 

„Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a mozgásszerkezet térbeli jegyeit 

hangsúlyozó, teljesítmény-centrikus szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás 

olykor merev tradícióin, egy új szemléletet érvényesít. A mozgást magát nem csak közvetlen 

célként, hanem a szabályozás, a veleszületett diszpozíciók kibontakozásának, kibontásának 

céljaként és egyben adekvát eszközként értelmezi. Ebben a programban a mozgásos 

tevékenységet megvalósító személyiség funkcióinak komplex fejlesztése ugyanolyan 

hangsúllyal szerepel, mint az alkalmazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete. A 

konkrét mozgásos teljesítmény így olyan összetett produktuma a gyerekeknek, amelyben a 

fizikai adottságokon túl, az idegrendszeri információs mozgások, a személyiségszintű 

kompenzálási folyamatok - mint önszerveződő folyamatok - is különös hangsúlyt nyernek. 

 

A természetes mozgásfejlődés és az alkalmazott sportági mozgások aprólékosan lebontott 

elemei, valamint az összetett gyakorlatokban felhasznált kognitív funkciók, reprezentációk - 

más megközelítésben - az agyi funkciók mozgásos megnyilvánulásai. Ezekből az elemekből a 

fejlesztési feladatok szerint összeállított, különböző nehézségű mozgásprogramok tehát a 

szabályozó rendszerek és a mozgató szervrendszer együttes fejlesztését, ökonomikus 

harmonizációját szolgálják. Ideális esetben az önfejlődés katalizátoraiként, lépcsőfokaiként 

szolgálnak. Végső soron magát a személyiséget teszik alkalmassá arra, hogy a (mozgásos és 

nem mozgásos) megnyilvánulásait motiváltan, összerendezettebben és eredményesebben 

hajtsa végre. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a 

gondolkodás, az emlékezés dominál, természetesen a cél szerinti fizikai terhelés mellett.”5 

 
5 forrás: https://www.mozgaskotta.hu/ 
 



                                                                                                           ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA                                                                                                              

 

 37 

 

A mozgás fejlesztése, mint tehetséggondozási terület: 

• a mozgásban tehetséges gyerekekre jellemző a koordinációs, egyensúlyozó, testtudati 

képességek kiemelkedése az átlagból, erősebb állóképesség, akarati erő 

• képességeit a csoport szobában, tornateremben felkínált mozgásfejlesztő eszközök 

bővítésével, gyakorlatok nehezítésével tudjuk támogatni 

• fejlesztjük a gyerekek érzelmi és szociális kompetenciáit eredményeinek kiemelésével, 

próbálkozásainak ösztönzésével, kudarcainak kezelésével 

• figyelemmel kísérjük az óvodában, kerületben elérhető különórákat, melyre ajánlást 

teszünk a szülőknek is 

 

A program alapján megfogalmazott sikerkritériumok: 

Kedvelt tevékenységük a mozgás, szervezett tevékenységben, szabad játék alatt 

kezdeményezett mozgásos játékban is szívesen részt vesznek. Maguktól is kezdeményeznek, 

csoportszoba mozgásfejlesztő eszközeit önállóan, biztonságosan, szakszerűen használják. 

Mozgásuk összerendezett, egyensúly érzékük fejlődött. 

Állóképességük növekszik, magasabb terheléssel járó feladatokat is kitartóan végeznek. 

Téri, időbeli tájékozódásuk fejlett, udvar, csoportszoba, tornaterem berendezési tárgyai 

között balesetmentesen eligazodnak. 

A természetes járást az ütemes járással váltva képesek végezni, járás közben egyszerűbb 

gimnasztikai feladatokat elvégezni. 

Képesek a bemutatott mozgásformák leutánozására, testrészeik mozgatására. Testtudatuk 

fejlett, bemutatás nélkül, hallás után is képesek végre hajtani az isme gyakorlatokat. 

Futásuk tempós, energikus, koordinációjuk megmarad. 

Előre, hátra, oldalirányba haladásuk járásban stabil, magabiztos.  

Nekifutással tetszés szerinti akadályt átugornak, érkezéskor fékezni tudják lendületüket. 

Leugrás, felugrás helyes testtartását elsajátították. 

Szem-kéz koordináció fejlett, képesek kijelölt célba, célra dobni, kezükkel, szemükkel is 

követni a célt. 

Szem-láb koordináció fejlett, labdát képesek célba rúgni, akadály átlépést, szereke, jeleken 

lépegetést, haladást magabiztosan végzik. 

Labdakezelésük stabil, domináns kezükkel ügyesen vezetik a labdát, léglabda, kislabda, 

babzsák eldobásának, elkapásának technikája rögzült. 

Finommotorikájuk fejlődött, mozgás tevékenységben használt eszközök használata stabil, 

kisebb játékeszközök használata is szívesen végzett, ceruzafogás helyes, stabil, megfelelő 

nyomatékkal. 

Domináns kéz, láb kialakult. 

Játékokban szívesen részt vesznek, örülnek társaik sikerének, kezelni tudják a kudarcot. 

Csapat játékban képesek z együttműködésre, egyéni sikereik elé helyezik a csapatét. 

Kialakul a szabálytudat a versenyjátékokban, erősödött kudarctűrésük. 
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3.6. A külső világ tevékeny megismerése 

 

Célja:  

• A szűkebb és a tágabb élő, épített, művészi, stb. környezet megismertetése, 

megszerettetése. 

• A fenntartható fejlődést szem előtt tartó környezettudatos magatartásforma 

megalapozása, kialakítása. Környezetünk védelme. 

• A matematikai készségek kialakítása, mennyiségi, alaki, formai, nagyságbeli, téri, 

síkbeli tapasztalatok létrehozása.  

• Tapasztalati úton való tanulás megalapozása, tapasztalatok, ismeretek bővülése 

• Megszerzett ismeretek, tapasztalatok rendszerezésének képessége, tapasztalatok 

nyomán a természetben meglátott ok-okozati összefüggések felismerése 

• Testükről, önmagukról szerzet ismeretek bővülése 

• Néphagyomány őrző, nemzeti kulturális tények, jelképek, hagyományok, szokások 

ismerete. 

 

Feladataink: 

Nevelési feladatul a közvetlenül tapasztalható természeti, társadalmi, tárgyi környezetről 

szerzett ismeretek spontán és szervezett elsajátítását szánjuk, ezek megszerettetése, a szülői 

ház tapasztalatainak, ismereteinek kiegészítése, bővítése, elmélyítése fontos számunkra. 

Élmények és tapasztalatok biztosítása nyomán a közlekedés, az állatok, a növények, a 

foglalkozások megismertetése. 

A tapasztalatszerzést érzelmileg közelítjük meg, az évszakokhoz, és a hagyományokhoz, 

szokásokhoz kapcsoljuk, a művészeti ágakat segítségül hívjuk (irodalom, zene, vizuális 

technikák). 

Saját testükről való ismeretek, adataik, koruknak megfelelő megtanítása a szülők segítségét 

felhasználva (lakcím, anyja neve, szülő foglalkozása). 

Esztétikus, informatív, biztonságos környezet kialakítása (dekoráció, évszakhoz, ünnephez 

igazodás) 

A  szülőföld, az  ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, 

szokások megismertetése, megszerettetése, védelme jeles napok, ünnepek szervezése 

kapcsán, néphagyomány őrző kézműves technikák, népi irodalmi alkotások révén.  

A gyermekek felfedező, megismerő, gyűjtő kedvének fenntartása, kreativitás segítségével a 

természet tárgyainak felhasználásával alkotás. 

Az évszakok körforgásának tapasztalati, tevékenységekben történő megismertetése. 

A közvetlen élő környezet megszerettetése, védelme érdekében megfelelő tapasztalati 

források, kísérletezési lehetőségek megteremtése. Természetsarok kialakítása, gondozása és 

az ott történő változások folyamatos megfigyelése. 

A Zöld Óvoda Programoz való csatlakozással a környezettudatos magatartásforma 

megalapozása a fenntartható fejlődés érdekében. 

Megemlékezés a zöld jeles napokról (5. pontban felsorolt) 
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Matematikai mérések, tevékenységek, tapasztalatok segítségével alakítjuk ki a matematikai 

fogalmakat (téri, nagyságbeli, formai, mennyiségi). 

 

Alapvető és lényeges számunkra az érzelmi kötődés kialakítása, a szerzett ismeretek komplex 

feldolgozásának segítése játékban, anyanyelvi fejlesztésben, zenében, vizuális 

tevékenységekben, a matematikai tartalmi tapasztalatok megszerzésében és alkalmazásában 

egyaránt. Mint a többi nevelési területünket, életkornak és egyéni képességnek megfelelően 

kívánjuk szervezni a tapasztalatok megszerzését, melyek segítségével tájékozódni tudnak a 

gyerekek az őket körülvevő világban, s ez által biztonságban érezhetik magukat.  

Spontán és szervezett kezdeményezéseken és foglalkozásokon, séta, kirándulás alkalmával a 

komplexitás elvét alkalmazva, a többi nevelési területtel szoros kapcsolatban kívánjuk a külső 

világ tevékeny megismerését az óvodai nevelés egészében érvényesíteni. 

A növények, állatok, emberek és ezek kapcsolatainak életkorhoz igazított rendszere az 

életben történő eligazodást segíti elképzelésünk szerint.  

Az egészség védelme állóképességet, a néphagyományok, szokások megismerése pedig 

érzelmi töltést adnak, egyben megtanulja szeretetét, védelmét.  

A beszédfejlesztésre irányuló kiemelt törekvésünket nyelvtörők, találós kérdések, a meséhez, 

mondókához kapcsolódó régi és tájjellegű szavak megismertetése támogatja. Érzelmi 

megközelítéssel, az együtt felfedezés örömével, a kíváncsiság felkeltésével, a konkrét 

lehetőségek számbavételével, a szülőket is bevonva tervezzük és szervezzük környezetünk 

megismerését. Személyes példaadással, élményekkel, komplex tevékenységekkel 

törekednünk kell arra, hogy a mindennapokban észrevegyék, értékeljék a pozitívumokat 

(kevésbé kedvelt évszakok pozitívumai, ijesztő, taszító állatok iránti ismeretek, pozitív 

érzelmek, stb.), hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermeket nevelhessünk. 

 

Fontosnak tartjuk a pedagógus rugalmasságát, rögtönözni tudását, alkalmazkodását a 

spontán adódó lehetőségekhez. Ugyanakkor a megismerési, rendszerezési, fejlesztési 

célokban meghatározott pedagógiai távlatok tudatos alakítására is képesnek kell lennünk. 

Építünk a spontán gyermeki tapasztalatokra, a gyakorlati problémák bátor felvetésére és azok 

megoldására ösztönözzük gyermekeinket. A tevékenységek kiinduló pontja lehet egy 

játékhelyzet megteremtése (szimulációs játékok), de jó lehetőség az otthonról hozott 

élményekre épített beszélgetés, tapasztalatok feldolgozása is. Szem előtt kell tartani az óvodai 

környezet adottságait, és ezekre a lehetőségekre kell építeni az élményszerzést. A tematikus 

terv elkészítésekor fel kell tüntetni a témaköröket, a folyamatos és alkalmi megfigyeléseket, a 

szimulációs játékokat, valamint a csoportosító, rendszerező foglalkozások témáit. 

 

A matematikai tartalmú tapasztalatokat spontán és tervezett formában szerzi a gyermek. A 

tapasztalás során képességei fejlődnek. Az óvónő feladata, hogy biztosítsa a fejlődés 

feltételeit, építsen a gyermek kíváncsiságára, megfelelő tevékeny helyzetet teremtsen az 

élménygyűjtéshez, mérésekhez, ítéletalkotáshoz, a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri 

viszonyok fölismeréséhez, játékban való gyakorlásához, illetve kötött foglalkozásokon ezek 

rendszerezéséhez. 
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Az életkornak megfelelő gondolkodási műveletek, a rendezés, rendszerezés elsajátítása, a 

kötetlenül kezdeményezett, vagy kötötten szervezett foglalkozásokon történik. Alkalmazkodni 

kell a gyermekek egyéni tempójához, lehetőséget kell adni az egymástól való tanulásra, 

tapasztalatok és a gondolatok kicserélésére. Ki kell használni a páros tevékenységi forma, és a 

kiscsoportos foglalkozás előnyeit. Az óvónőnek törekedni kell arra, hogy a gyermeket a 

problémahelyzet és a probléma megoldása önmagában motiválja. A matematikai nevelés egy 

folyamat, melyet a tervezésben szem előtt kell tartani. 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

 

A környezeti megismerésre nevelésben: 

Felismerik a tárgyak, jelenségek közötti összefüggéseket. 

Felismerik, megkülönböztetik a tárgyak anyagát. 

Képesek külső jegyek alapján összehasonlításra. 

Az emberi test felépítésével, az ember testrészeivel tisztában vannak, igényesek saját testük 

tisztaságával szemben. 

Meg tudják különböztetni az évszakokat, felismerik jellemző jegyeiket, ismerik a hónapokat. 

Felismerik, megnevezik a napszakokat, hét napjait. 

Ismerik a növény kifejezést, tudják jellemzőit. 

(Ismerik a fejlődés lépéseit, összefüggést meglátják a fejlődés és az időjárás között.) 

A növénygondozás műveleteit ismerik, az egyszerű munkafolyamatokkal tisztában vannak. 

Csoportosítani tudják a legismertebb állatokat életterük szerint, képesek összehasonlításra 

táplálkozásuk és külső jegyeik alapján. 

Tudják mit jelent a védett, veszélyeztetett élőlény fogalma, tiszteletben tartják azt.  

Szelektív gyűjtés, szokássá vált, a környezettudatosság korosztálynak megfelelő szinten 

beépült (takarékos vízhasználat, komposztálás, szemetelés mellőzése, növény védelem, 

gondozás)  

Tudják lakcímüket, szüleik foglalkozását. 

Ismerik környezetük színeit, emlékezetből képesek helyesen megnevezni.  

Ismerik a különböző közlekedési eszközöket, jellemző tulajdonságait, és tudják, hogy az 

ember alkotta azokat. 

A gyalogos közlekedés alapvető szabályaival tisztában vannak. 

A jellemző foglalkozások munkakörével tisztában vannak. 

A környezetükben található középületeket ismerik, tudják rendeltetésüket. 

Érdeklődésük, megismerő, kísérletező kedvük folyamatos, ismereteiket, tapasztalataikat, 

kérdéseiket kifejezik, képesek hasznosítani. 

 

Matematikai megismerésre nevelésben: 

A gyermekek képesek az óvónő kérdéseinek megértésére. 

A matematikai helyzetek, problémák elmondására, ítéletek létrehozására, tévedéseik 

felismerésére, kijavítására.  

Képesek meghatározott tulajdonság alapján sorba rendezésre, válogatásra. 

Ismerik az összehasonlítást kifejező szavakat /hosszabb-rövidebb, több-kevesebb stb.,/ 
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Képesek összeméréseket végezni, és helyes következtetéseket létrehozni. 

Létrehoznak halmazokat (pedagógus vagy saját maguk által) előre meghatározott jegyek 

alapján. 

Számfogalmuk kialakult tízes számkörben. 

Mennyiségeket meg tudnak jeleníteni eljátszással, kirakással, rajzzal. 

Építésnél képesek azonosítani, és lemásolni a megadott mintát. 

Geometriai tulajdonságaik alapján szét tudják válogatni a térbeli, és a síkbeli elemeket.  

Jól tudnak tájékozódni a térben, meg tudják különböztetni a sík, és térbeli irányokat, illetve 

helyesen használják a névutókat. 

 

3.7. Munka jellegű tevékenységek 

 

A munka jellegű tevékenységek területei:  

• Önkiszolgálás 

• Naposi munka 

• Közösségért/közösen végzett munkák  

• Alkalomszerű munkák 

• Növény és állatgondozás 

 

Célja: 

• Önállóság, önkiszolgáló törekvések erősítése  

• Saját tulajdon, környezet, csoportszoba rendjére, tisztaságára való igényesség 

kialakulása 

• Saját ás mások munkavégzésének megbecsülése 

• A közösségért végzett munka jelentőségének megismerése 

• Munkavégzés iránti belső motiváció kialakulása  

• Közösség, csoport igényeinek megfelelő munka felismerése, vállalása   

• Az önkiszolgáló és közösségi munkavégzéshez szükséges képességek, készségek, 

akarati tulajdonságok kialakítása (kitartás, önállóság, felelősségtudat, céltudatosság). 

 

Feladataink:  

A munka irányításának tudatos szervezése:  

• Megteremtjük az önkiszolgálás, önállóság kialakulásához szükséges tárgyi feltételeket 

(gyermekek méreteihez, igényeihez igazított berendezés, jellel ellátott eszközök).  Az 

óvodába lépéstől differenciált segítségnyújtásban, pozitív megerősítésben részesítjük 

a gyerekeket. Az önállósági törekvések támogatása nem megy az érzelmi biztonságot 

nyújtó, szeretetteljes gondoskodás rovására és fordítva.  

• A gyerekek környezetében ellátandó feladatokat kezdetben közösen oldjuk meg, majd 

az ismeretek, készségek birtokában fokozatosan önállósítjuk őket. 
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• A csoport fejlettségi, önállósági szintjét figyelembe véve vezetjük be és bővítjük a 

naposi munkák körét.  

• A naposi munkát olyan tevékenységek alkotják, melyek nem folynak bele a délelőtti 

szabad játék tevékenységbe.  

• A munkavégzéshez szükséges eszközök használatának megismertetése. 

• A közösségért végzett munkában a csoport minden tagja részesül az adott 

tevékenységtől függően egyszerre, vagy felváltva, szükség szerint a megbízást az adott 

gyermek egyéni képesség szintjéhez igazítjuk.  

• Az óvodáskor végére kialakítjuk a közösségért végzett munka iránti pozitív hozzáállást 

példaadással, megerősítéssel, kiemeléssel. 

• Az állat, és növénygondozás segítségével kialakítjuk az élő környezet iránti felelősség 

és gondoskodás képességét, a környezettudatosságot.  

 

 

A gyermekek cselekvési vágyát kihasználva arra törekszünk, hogy a munka örömmel vállalt 

tevékenység legyen a gyermek számára, képessé váljon saját és mások munkájának 

elismerésére, megbecsülésére. Úgy gondoljuk, hogy a munka is tapasztalatszerzési forrás, 

mely a természethez és a társadalomhoz érzelmileg kötheti a gyermeket. Általa gyakorolja, 

elsajátítja a munkavégzéshez szükséges készségeket, képességeket, fejlesztően hat a 

közösségi kapcsolatrendszerre, kötelességtudatra. Elismeréssel, dicsérettel ösztönözzük a 

gyermek örömmel vállalt feladatainak elvégzését. A gyermek tevékenységét saját magához 

mérten konkrétan értékeljük.  

Fontosnak tartjuk a munka jellegű tevékenységek megvalósítása során a pedagógusok, a 

dajka, a szülők és a gyermekek között együttműködést.  

 

 A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

  

Önkiszolgálás: 

Önállóan öltöznek, jelzik, ha a nehezebb részeknél segítsége van szükségük. 

Ruháikat átöltözéskor összehajtják, helyére (vagy radiátorra száradni) teszik. 

Cipőiket az időjárásnak megfelelően helyére, vagy száradni teszik.  

Tisztálkodó eszközeiket (kéztörlő, fogkefe, fogmosó pohár) a helyén tartják, tisztítják, jelzik, 

ha ezt önállóan nem tudják megtenni.  

Képességeiknek megfelelően segítenek az ágyazásban, ágyhúzásban.  

Naposi munka: 

Önállóan megterítik az asztalt, elrendezik az evőeszközöket. Ebédnél, uzsonnánál vizet 

osztanak. Étel osztáskor verbálisan megkínálják társaikat. Étkezések után önállóan rendbe 

teszik az asztalt és környékét, kiürítik a szemetes tálakat, felsöpörnek. 

Kiürült tálalóedényeket a tálaló kocsira helyezik (csoportonként eltérő szokások). 

 

Rendszeres közösségért/közösen végzett munkák:  

Játékaikat használat után elteszik a helyére, közös rendrakásban részt vesznek, figyelemmel 

kísérik, hogy minden a helyére került-e. 



                                                                                                           ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA                                                                                                              

 

 43 

Szervezett és spontán vizuális tevékenység után eszközeiket helyre teszik, arra alkalmas 

eszközök tisztításában segítenek (ecset, ecsettál, festékkeverő edény), munkájuk után maradt 

hulladékot szelektíven helyezik el, asztal, padló tisztításában segítenek.  

Udvari játékokat helyre teszik. 

Felismerik a szükséges munkát a megszokott tennivalók fényében.  

 

Alkalomszerű munkák: 

Képességeiknek megfelelően a terem díszítésével kapcsolatos feladatokban részt vesznek. 

Részt vesznek a játékok tisztításában, javításában. 

Egyéni megbízásokat megfelelően szívesen végeznek: szelektív hulladék elhelyezés, 

komposztálóba gyűjtés, eszköz, alapanyag kihelyezés.  

A foglalkozási eszközök kiosztásánál segítenek.  

Vigyáznak a különböző helyiségek rendjére, segítenek átrendezni, visszarendezni a szobát, 

tornatermet. 

Hagyományőrző tevékenységek, programok alkalmával ki veszik részüket a tevékenységből.  

 

Növény és állatgondozás: 

Szívesen vesznek részt az élősarok, a kert gondozásában. 

Közreműködnek az udvar, a kert tisztántartásában, önállóan végzik a kijelölt feladatokat. 

Felismerik a növény-állatvilág szükségleteit a megszokott tennivalók fényében.  

Tiszteletben tartják, óvják a kert és élővilágának állapotát, társaikat is figyelmeztetik. 

 

 

3.8.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás: 

 

A „tanulás” célja: 

• Az óvodai tanulás elsődleges célja a képességek fejlesztése.  

• Szokásalakítás (egészséges életmód, környezettudatosság, szociális élet)  

• Az utánzásos, spontán tevékenységgel az adódó helyzetekben a teljes személyiség 

fejlesztése 

• A gyermeki kíváncsiság, kezdeményező, kísérletező készség fenntartása 

• A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek hátrányainak csökkentése 

• A spontán, játékos tevékenységekben megjelenő ismeretszerzés fokozatos átfordulása 

tudatos tanulási technikába 

Feladataink: 

• Megfelelő háttértudás, mintaadó magatartás, tervszerűség és spontaneitás 

egységének biztosítása 

• Élmény és tevékenységközpontú kezdeményezések útján a spontán tanulási 

lehetőségek biztosítása 

• Irányított megfigyelés lehetőségeinek biztosítása természetes, és szimulált környezet 

(kirándulás, szituációs játék kezdeményezésével, tapasztalati lehetőségek 

megteremtésével) 
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• A tanulást támogató tárgyi környezet, személyi állandóság, érzelmi biztonság 

megteremtése 

• A gyermekek életkori sajátosságaira, előzetes tapasztalataira, ismereteire építés  

• Sokrétű ismeretszerző és tájékozódó tevékenységek, helyzetek megszervezése a 

játéktevékenységen belül 

• Komplex tevékenységrendszer megvalósítása, melyben a tevékenységek fejlesztő 

hatása egymást erősíti.  

• Cselekvő aktivitás, közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, 

ismeretszerzés  megszervezése 

• Gyermeki kérdésekre, kísérletezésre épített tapasztalatszerzés megszervezése. 

• Gyakorlati problémahelyzetek, kísérletezési lehetőségek létrehozása, és feladathelyzet 

kialakítása. 

A tanulás formái: 

• Utánzásos, mintakövetés magatartás- és viselkedéstanulás 

• Spontán játékos tapasztalatszerzés és felfedezések  

• Cselekvéses tanulás - gyakorlati probléma- és feladatmegoldás  

• Óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

Az óvodában a tanulás spontán, és a nevelési célok elérése érdekében szervezett 

tevékenységekben valósul meg. Elképzelésünk szerint a tanulás a pedagógusnak a gyermeket 

ismerő, értő és fejlesztését célzó pedagógiai ráhatása.  

A tevékenység, a megismerés vágya ösztönzi a gyereket a tapasztalatszerzésre - ez a tanulás 

alapja. Felfogásunk szerint a nevelési folyamat egésze valójában tanulás is, hiszen spontán, 

vagy irányított módon ismeretekhez jut általa a gyermek, azokat játékkal, gyakorlással bevési, 

megőrzi. Minél több oldalról, minél több érzékszerv bevonásával foglalkoztatjuk a gyermeket, 

annál maradandóbbak lesznek tapasztalatai. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során 

egyéni fejlesztő értékeléssel segíti a gyermeki személyiség kibontakoztatását. 

Az intellektuális fejlesztésben a helyes arányokat szerintünk az óvodáskorú gyermek életkori 

sajátosságaiból és egyéni sajátosságaiból adódóan kell meghatároznunk, ismerve érzékelési, 

észlelési, megismerési fejlettségüket, kíváncsiságukat, tanulásra való hajlandóságukat. Azt kell 

elérnünk, hogy önként és örömmel vegyenek részt a tapasztalatszerzés, megismerés 

élményeiben. A követelményeket is egyrészt életkorhoz, másrészt egyéni fejlettségi szinthez 

igazítjuk. Fontosnak tartjuk a fejlődésben lemaradók felzárkóztatását és a tehetséges gyermek 

figyelemmel kísérését egyaránt. 

 

Az óvodapedagógusok tervező munkája:   

Az éves tervezés az évszakok ciklikus változására épül, kiemelten kezeli a művészeti 

programban, helyi nevelési programban szereplő jeles napokat. El kell készíteni az egy évre 

szóló oktatási és nevelési tervet, melyek a csoport életkorát és általános fejlettségi szintjét 

figyelembe véve tartalmazzák az éves cél és feladatrendszert. Az éves nevelési feladatok 

félévenkénti lebontásban kell tervezni, az előző nevelési év pedagógiai munkájának 

értékelésére, elemzésére építve. 
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Az éves oktatási terv feladatait heti ütemtervekre kell lebontani, benne a tevékenységek 

komplex rendszere szerepel, ezzel biztosítjuk a minden oldalról történő értelmi, érzelmi 

ráhatást. Az élmények, megfigyelések, feldolgozása a témától függően változó ideig tart, a 

hossz segíti a bevésését, gyakorlást, kívánt tudatossági mélységi szint elérését. A 

nevelőtestület döntése alapján az egyes témák feldolgozását kötetlen, ill. nagycsoportban 

részben kötött (kötelező a tevékenységben részt venni, de megválaszthatja a gyermek, hogy a 

- játéktevékenységtől függően- mikor) és kötött formában (heti egy mozgás tevékenység) 

szervezzük meg. A tevékenységeket páros, és kiscsoportos formában, illetve ha a téma úgy 

kívánja, frontális munkaformában szervezzük. 

Az óvodapedagógusok folyamatosan nyomon követik a csoport és a gyermekek fejlődését kis 

csoporttól nagy csoportig. A megfigyeléseket az óvodapedagógusok félévente rögzítik a 

gyermekek fejlődési lapjain. A tapasztalatok alapján értékelnek, majd fejlesztési terveket 

készítenek. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek fejlesztési tervét az utazó 

gyógypedagógus készíti el. A gyógypedagógus fejlesztési javaslatait a pedagógusok a fejlődési 

lapon rögzítik. 

 

A program alapján meghatározott sikerkritériumok: 

Képesek önállóan végzett megfigyelésekre. Megfigyelések során az összefüggéseket 

felismerik, kifejezik. 

A teljesítmény örömet jelent, mely az erőfeszítést igénylő feladatok sikeres megoldásával 

fokozódik. 

Kialakul az analitikus, problémamegoldó gondolkodás. 

Kialakult a tevékenységekben való részvétel belső motivációja.  

Figyelmüket képesek tartósat az őket érdeklő témára irányítani.  

Kialakul a szándékos figyelem. A figyelem tartóssága fokozatosan növekszik a tevékenység 

változatosságával, új eszközök alkalmazásával. 

Képesek önmaguk ellenőrzésére, hibák felismerésére. 

A tevékenységeket képesek befejezni. 

Képesek a társaiktól tanulni, ítéleteiket, következtetéseiket elfogadni.  

Ismereteiket, tapasztalataikat megosztják társaikkal, felnőttekkel. 

Képesek a kooperatív feladat, probléma megoldására.  

Szociális képességeik fejlődtek az alábbi területeken: udvariassági formulák, közösségi 

igények, érdekek sajátjuk elé helyezése, türelem, kivárás képessége.  

Érdeklődési körük kiterjedtebb, a megszokott kezdeményezések és az újdonságok egyaránt 

motiválják őket.  

Érdeklődési körüket, ismereteiket, tapasztalataikat megosztják a társaikkal, felnőttekkel.  

 

4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet.  
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A testileg egészségesen fejlődő gyermek: 

• A gyermekek eljutnak az első alakváltozáshoz, megváltoznak testarányaik, és 

megkezdődik a fogváltás. 

• Testük arányosabb, teherbíróbb, mozgásuk összerendezett, harmonikusabb.  

• A térbeli mozgásuk fejlett, kialakult a testséma.  

• Jó a mozgáskoordinációjuk és a finommozgásuk.  

• Eszköz kezelésük biztos, szem-kéz, szem-láb koordinációjuk fejlett. 

• ujjas ceruza fogásuk kialakult. 

Laterális dominancia kialakult.  

• Képesek a mozgásuk, a viselkedésük, és a testi szükségleteik szándékos irányítására. 

• Segítségként használt programok: Lippogó, Így tedd rá!, Mozgáskotta 

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek:  

 

• Érdeklődésük nyitott a világ felé, a tanuláshoz szükséges képességek kialakultak. 

• Érzékelés, észlelés, differenciálás (téri, vizuális, akusztikus), mozgásfejlettség, a 

testséma kialakul, megfigyeléseik pontosak. 

• Az önkéntelen bevésés, felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, felidézés, 

megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett nagyobb szerepet kap a felidézés. 

• Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, nő a figyelem tartalma, 

terjedelme, megosztottá, átvihetővé válik. A cselekvő szemléletes és a képi 

gondolkodás mellett megjelenik az elemi fogalmi gondolkodás. 

• Segítségként használt programok: Drámajátékok, drámafoglalkozások 

  

 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• Folyamatosan kommunikál megfelelő tempóval, hangsúllyal, mondatszerkezettel, 

mondatfajtával, tiszta magán- és mássalhangzó ejtéssel, gondolatait mások számára 

érthető formában kifejezi 

• Képesek végighallgatni társaikat és a felnőtteket, megértik mások mondanivalóját. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról, és a környezetéről /név, lakcím, szülei 

foglalkozása, napszakok, a gyalogos közlekedés szabályait ismeri és alkalmazza, ismeri 

szűkebb lakóhelyét, környezetében élő növényeket és állatokat, azok gondozását 

védelmét, természetvédelem, öltözködés és az időjárás összefüggéseit/, elemi 

mennyiségi ismeretekkel rendelkeznek.  

• Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartásformák, 

szokások, melyek a természet és a társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek.  

• Segítségként használt programok: Drámajátékok, drámafoglalkozások 
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Szociális érettség:  

 

Készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre. A gyermekek viszonya a felnőtthöz elfogadó, együttműködő. 

• A közösségben alkalmazkodó, segítőkész, igényli az együttlétet, a csoport szívesen 

elfogadja. 

• A gyermekek képessé válnak a szabályok elfogadására, szükségleteik késleltetésére. A 

feladattudatuk kialakulóban van, ez a feladat megértésében, a feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. 

• Feladatvégzésben a kitartás, az önállóság, a megfelelő munkatempó, és az önfegyelem 

jellemző rájuk.  

Segítségként használt programok: munka jellegű tevékenységek 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelésében szakemberek segítségével érhető el az 

elvárt fejlettség. 

 

A 3 éve óvodai nevelés eredményessége, cél- és feladatrendszer hatékonyabb tervezése 

érdekében a 2019-20-as nevelésiévben a fejlesztő munkaközösség kidolgozott egy újfajta 

mérőrendszert: 

Cél: Egy olyan dokumentáció létrehozása, amely megfelel az Oktatási Hivatal Szakértőinek 

szakmai iránymutatásával, és a tanfelügyeleti ellenőrzések kritériumainak egyaránt, továbbá a 

vezetők számára egységes, átlátható képet nyújt a szakmai munka ellenőrzéséhez. 

Feladat: Egy olyan dokumentáció létrehozása, amely minden pedagógus számára könnyen 

használható, jól átlátható, és támogatja a közösség szakmai együttműködését is. 

A fejlesztés területei: 

- Fejlődés nyomon követő dokumentumok elkészítése 

Elemei:  

Értékelő lap, amelyet félévente egyszer készítünk el a gyermekekről, ennek eredményét a 

szülővel egy fogadóóra keretén belül ismertetjük. Kiscsoport első félévében szöveges 

értékelés készül, amelynek legfőbb eleme a beszoktatás tapasztalatiról szól, ezt szintén 

fogadóóra keretében ismerhetik meg a szülők. 

Fejlődés nyomon követő excel dokumentum: belső használatra készül, tartalmazza félévente 

az értékeléseket, területekre bontva, megfelel a törvényi előírásoknak, hiszen százalékokban 

határozza meg a gyermekek fejlődését. 

Területi bontásban:  

Szociális, érzelmi kompetenciák 

Játék 

Értelmi kompetenciák 

Verbális kompetenciák 

Testi képességek 

-értékelése szerepel benne. 
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5. Óvodai ünnepek, hagyományok 

 

Éves tervezésünk az ünnepek, jeles napok által színesített évszakok ciklikus változására épül. 

Óvodánk ünnepei, hagyományai között szerepelnek, a katolikus ünnepkör, a magyar 

néphagyomány szokásai és jeles napjai, nemzeti ünnepek, valamint a magyar és nemzetközi 

jeles napok közül a környezettudatosság iránti érzékenységet növelő, vagy épp érzelmi, 

szociális jelentőséget viselő események közül válogattunk. 

 

A születésnapok, névnapok megünneplése csoportonként eltérő szokásokkal zajlik, az 

óvodapedagógusok belátása alapján a gyerekek érzelmi igényeit, a csoport szokásait 

figyelembe véve. Ezek az alkalmak nem csak a gyerekek egyéni érzelmi életét gazdagítják, 

önbecsülését alakítják, de a szociális magatartás fejlődésében, az egyén iránti odafigyelésre 

nevelésben is fontos szerepet játszanak. 

 

Hagyományaink, ünnepeink kialakításakor elsődleges szempont a gyermekközpontúság, a 

korosztály életkori sajátosságai, érzelmi szükségletei, a családokból hozott szokások és 

igények figyelembe vétele.  

Az ünnepekkel, hagyományokkal elsősorban érzelmi téren kívánjuk gyermekeinket 

megismertetni, képessé tesszük őket arra, hogy örömmel, várakozással, érzelemmel teli 

átéléssel fogadják ezeket az alkalmakat.  

A modern művészeti elemeket, lehetőségeket, technikai eszközöket is bevonva 

néphagyományainak tiszteletére, nemzeti öntudatuk megélésére, környezettudatosságra 

neveljük a gyerekeket. Megemlékezések, ünnepek alkalmával fontos szempont a 

hagyományőrző technikák, a magyar népi kultúra elemeinek és a hazai művészek képi, 

plasztikus, zenei, irodalmi alkotásainak alkalmazása. Emellett a változó világ kínálta 
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lehetőségeket, újdonságokat, pedagógusok, szülők fejlesztésre, változtatásra irányuló 

javaslatait is nyitottan fogadjuk. 

Különösen a környezettudatosságot célzó jeles napok megszervezésekor fontos az 

aktualitások figyelemmel kísérése, ismeretanyag, szemléltető eszközök, tevékenység 

tartalmak frissítése.   

Témától, alkalomtól függetlenül fontos szempont, hogy a gyerekek esztétika élményhez 

jussanak az alkalmazott alkotások, szervezett tevékenységek révén, amit gyermeki 

érzelemvilágukra ható, igényesen megválogatott (hagyományos, kortárs, magyar, külföldi, 

stb.) zenei, irodalmi, képi anyaggal érhetünk el.  

Ennek megválogatása nagy odafigyelést, érzékenységet igényel a pedagógusoktól, munkájuk 

nyomán készült el óvodánk Művészeti Programja, mely az ünnepek, jeles napok színesítésére 

szánt tevékenység javaslatokat tartalmazza.  

Ünnepeink, jeles napjaink szervezésekor fő szempont, hogy élményszerű, pozitív érzelmi 

töltésű legyen a tevékenység a gyermekek számára, megfelelő időkeret, eszköz, anyag, 

feldolgozási lehetőség álljon rendelkezésükre az adott témakörben. Családokkal való 

kapcsolatunk erősítését szolgálja, hogy igyekszünk lehetővé tenni számukra az ünnepeken, azt 

megelőző készülődésben való részvételt, s így az élményt és érzelmi töltést a családi életbe is 

integrálhatják. Szervezéskor figyelembe vesszük az igényeket, hogy minél szélesebb kör 

tudjon részt venni az eseményeken. 

 

Állandó, minden évben megrendezésre kerülő ünnepeink, hagyományaink, megemlékezéseink  

 

Jeles nap Főbb tevékenységek 

Mihály nap  

szeptember 29. 

Kukorica és egyéb takarmánynövények feldolgozása, pásztor 

élet megismerése,  

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Magyar népmese napja 

szeptember 30. 

Mesedramatizálás, mesejáték, meghívott előadók, 

óvodapedagógusok részvételével.  

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Állatok világnapja 

október 4. 

Élőlények iránti pozitív érzések alakítása, 

védett/veszélyeztetett állatok megismerése. 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Szüreti mulatság 

október második fele 

Kirándulás, szüretelés élménye előzi meg, szüreti szokások 

felelevenítése, gyümölcsök feldolgozási lehetőségei, kóstolás.  

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Márton nap 

november 11. 

Szülőkkel közös lámpás készítés, lámpás felvonulás a két 

épületet övező utcákon, liba lakoma 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 
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irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Adventi időszak 

december 

Adventi koszorúkészítés, gyertya gyújtás, süteménysütés, 

ajándék készítés, érzelmi hangolódás 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Mikulás 

december 6. 

Mesedramatizálás, báb előadás meghívott előadók, 

óvodapedagógusok részvételével, Mikulás csomag 

összeállítása 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Luca nap 

december 13. 

Búzaültetés, 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Karácsony 

december második fele 

Közös műsor, éneklés, mesedramatizálás, bábozás 

óvodapedagógusok részvételével, csoportajándékozás, 

otthonra ajándékkészítés, ünnepi tízórai/uzsonna 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Szilveszter/Újév 

december 31./január 1. 

Újévi szokások felelevenítése, idő múlásának érzékeltetése 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Magyar kultúra napja 

január 22. 

Kiállítás meghívott művészekkel, v. gyerek munkákból, 

ismerkedés magyar képzőművészeti, zenei alkotásokkal, 

múzeumlátogatás, koncertszervezés, -látogatás, szülők 

bevonásával 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

„Medve nap” 

február 2. 

Közös kiállítás alkotásokból, gyűjtött tárgyakból, medvék 

életmódja, időjárásjóslások 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Farsang - regölés, kiszehajtás 

február megfelelő részében 

Közös táncház, bábelőadás, mesedramatizálás, jelmezes 

mulatság  

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Március 15. Nemzeti jelképek készítése, megismerése, közös előadás, 

koncert 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Víz világnapja 

március 22. 

Vizek, vízi élőlények megismerése, védelmük jelentősége, 

környezettudatos magatartás alakítása 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás  
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Egészségügyi világnap 

április 7.  

Sportolási, étkezési szokásokra ható közös tevékenységek, 

gyógyító munkával való ismerkedés 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Magyar költészet napja 

április 11. 

Versek dramatikus, bábjátékos előadása, közös kiállítás 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Emma hét-Föld napja 

április 19-t magába foglaló hét, 

április 22. 

Közös ültetés, palántázás, kiemelt növénygondozás, tavasz-, 

természetéltető vizuális, zenei, mesei élmények, koncert, 

bábelőadás, mesejáték szervezés meghívott előadóval vagy 

óvodapedagógusokkal.  

Húsvét  

mozgó ünnep 

Hagyományőrző szokások felelevenítése, tojásfestés, 

locsolkodás, vendégvárás 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Méhek napja 

április 30. 

Méhek testfelépítése, hasznuk, méhészeti termékek 

megismerése, védelmük 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Munka ünnepe 

május 1. 

Foglalkozásokkal való ismerkedés, munkavállalók iránti 

megbecsülés alakítása 

Csoportonként életkornak megfelelő ismeretátadás, vizuális, 

irodalmi, mozgásos, zenei feldolgozás 

Anyák napja 

május első vasárnapja 

Édesanyák, nagymamák köszöntése ajándékkal, virággal, 

verssel, énekkel 

Csoportonként eltérő megvalósítással, azt megelőző érzelmi 

ráhangolódással 

Évzáró - óvodások búcsúztatása 

május 2. fele 

Éves vers, mese, dal, dramatikus játék készlet csokorba 

gyűjtésével, csoportonként eltérő megvalósítással, szülők, 

családtagok meghívásával. 

Gyermeknap 

május utolsó vasárnapja 

Mozgásos, zenés, mesés játékok, előadás, koncert 

szervezésével, meghívott előadókkal, v pedagógusok 

részvételével.  

 

A fenti események szervezése évenként változik: csoport szintű, csoportközi, óvoda közi, 

szülőket is bevonó keretek között, az adott éves munkatervben, nevelési tervben megjelölt 

formában (anyagi források, aktuális célok, időjárás, egészségügyi helyzet, stb. függvényében). 

 

Óvodánk művészeti programjából évről évre válogatnak a pedagógusok, nevelő testület 

újabbakat, melyeket az adott időszakban feldolgozásra kerülnek csoport vagy óvodai szinten.  

Figyelemmel kísérjük az újonnan kinevezett jeles nap napokat, igény szerint bővítjük listánkat. 
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6. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 
 
 
Minden évben felmérjük a szociálisan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeket  az 

érintett családokat segítjük a magunk eszközeivel. 

Az óvodai ingyenes étkeztetés jogosultságát megállapítjuk, a meglévő határozatok határidejét 

és érvényességét vizsgáljuk. 

 

Az óvodaköteles gyermekek szüleit tájékoztatjuk a szülői értekezleten a gyermekek 

távolmaradásának, igazolásának szabályairól, a szülők törvényi kötelezettségeiről: 

  

• igazolt hiányzás (betegség) esetén orvosi igazolás 

• igazolatlan hiányzás esetén felszólítás óvodába járásra 

• fogadóóra igény és szükség  szerint  

• családlátogatás megszervezése szükség szerint 

 
A gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, annak mulasztásának 
jelzése  a vezető felé,  családdal való kapcsolatfelvétel a csoportos óvodapedagógus feladata.   
Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekekről szükség szerint közös konzultációt 
szervezünk az óvoda pszichológusával, logopédussal, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
14.kerületi tagintézményének szakemberével az érintett óvodapedagógusokkal, és a 
vezetővel. 
Kapcsolatot tartunk fenn a bölcsődei gondozókkal, csoportos óvodapedagógusokkal, 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és az óvoda pszichológusával, védőnővel.  
Szükség esetén, gyermekvédelmi célból családlátogatást kezdeményezünk a csoportos 
óvodapedagógusokkal, esetleg védőnővel, szükség esetén más szakemberek részvételével.  
Az óvodában maradt, a tankötelezettség megkezdése alól felmentett gyermekek fejlődéséről 
konzultáció a csoportos óvodapedagógusokkal, pszichológussal, logopédussal, Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat 14.kerületi tagintézményének szakemberével (TEAM). 
Lehetőség szerint bekapcsolódunk  az Esélyegyenlőségi munkaközösség munkájába.  
Igény szerint segítséget nyújtunk azoknak a szülőknek, akik gyermekük számára további egy 
év óvodai nevelést tartanak indokoltnak. Azoknak a gyerekeknek, akiknek  tankötelezettség 
halasztását Oktatási Hivatal engedélyezte adatait a KIR-ben módosítjuk, nyilvántatjuk. 
Fogadóórát  igény szerint tartunk, akár online formában is.  
A veszélyeztetett, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek esetében, ha indokolt a családot újra 
látogatjuk, a tapasztalatokról, a gyermekek fejlődéséről konzultációt tartunk, feljegyzést 
készítenek a csoportos óvodapedagógusok. 
Az év eseményeiről az eves értékelésben beszámoló készül.  
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7. Az óvoda kapcsolatai, a kapcsolattartás formái: 

 
Nevelésünk a családi nevelésre épül, kiegészíti azt, s a kettő összhangjának megteremtése 
biztosítja gyermek harmonikus fejlődését.  
Hisszük, hogy a szülőkkel történő együttműködés eredményesen csak úgy valósulhat meg, ha 
partnerkapcsolatunk a kölcsönös tiszteletre, a nyíltságra, a diszkrécióra és a bizalomra épül. 
Felelősségünk és feladatunk, hogy követendő mintákat adjunk a gyerekeinknek és ebben 
partnereink legyenek a szülők is.  
Hiszünk abban, hogy a felnőttek közötti jó kommunikáció alapvetően meghatározza a nevelés 
hatékonyságát, eredményességét.  
A gyermekek számára a biztonság nyugalom érzését jelenti, ha a körülötte lévő felnőttek 
(szülő - óvónő) megértőek, együttműködőek. A családdal való kapcsolatépítés színtereit 
rendszerbe foglaltuk, amelyben irányító, kezdeményező szerepe van az 
óvodapedagógusoknak.   
 
A felnőttek közötti együttműködés, kommunikáció színterei óvodánkban 
 
A beiratkozás  
A családdal való kapcsolatépítés az első találkozás élményével indult. Meghatározó a gondos 
előkészítés, a szülő (k) és a gyermek barátságos fogadása. Pontosan tudjuk, mit kérdezünk, 
milyen tájékoztatást adunk. Célunk: érezze a szülő, hogy ez az esemény fontos számunkra is.  
 
Ismerkedési délután 
Augusztus utolsó napjaiban lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek és szüleik néhány 
órát eltöltsenek az óvodában, biztosítva ezzel az ismerkedés, a kapcsolatteremtés 
lehetőségét.  
 
A családlátogatás  
Az otthon légköre, információi sokat segítenek a gyermek megismerésében. Közvetlen 
információkat gyűjthet a pedagógus a család szerkezetéről, atmoszférájáról, a családtagok 
helyzetéről, a család kommunikációs szintjéről stb. A családlátogatás előkészítése, a 
pedagógus felkészültsége, érdeklődő, mértéktartó viselkedése megalapozza a partneri viszony 
kialakulását, a sikeres óvodai nevelést.  
Igény szerint, illetve ha a gyermek helyzete indokolja, történhet családlátogatás.  
 
A beszoktatás 
Életmódváltást jelent az egész család számára. Egyaránt próbára teszi a szülőket és a 
gyerekeket is. Ezt a nehéz időszakot segítjük, könnyítjük az anyás/apás  beszoktatással, 
mesélős, alvós játékokkal, szeretetteljes bánásmóddal. 
A család-óvoda napirendjének közelítésére törekszünk a gyermek nyugalmának,  
biztonságérzetének kialakítása érdekében. Elsősorban a játék, mozgás, pihenés és az étkezési 
szokások összehangolását tartjuk szem előtt. Célunk bevonni a családot a nevelésbe. 
 
Szülői értekezlet 
Kollektív információcsere, tanácskozás a gyerekek neveléséről. Fontos számunkra, hogy 
nevelési elképzeléseinkkel azonosulni tudjanak a szülők. Lehessen erről véleményt cserélni, 
együtt gondolkodni. Figyelmet fordítunk az értekezletek előkészítésére (témaválasztás, 
feldolgozás módja, pl. fotók, videofelvételek, gyermekmunkák, játékok bemutatásával 
kiegészítve). A gyerekek előzetes bevonásával (pl. meghívók díszítése, vendégváró 
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meglepetések készítése) ez az  esemény vonzóbbá válik, személyesebb élményt nyújt a szülők 
számára. Szükség szerint az esemény online is megtartható. 
 
Fogadó óra 
A személyes információk cseréje a szülő(k)- nevelő(k) között, bizalmon alapuló, intim helyzet. 
A pedagógus számára titoktartási kötelezettséget is jelent. Emberileg, szakmailag hitelesnek 
kell lennie. Bármilyen, a gyermek sorsát érintő kérdésben minden esetben a gyermek érdeke 
állhat középpontban. Fontosnak tartjuk a fogadóórák rendszeres elérhetőségét a szülők 
számára, de az  óvodapedagógus is hívhatja a szülőket beszélgetésre, ha annak szükségét 
látja. A gyermekek fejlődési üteméről, a mérési eredményekről is ezen az eseményen tudunk 
tájékoztatást nyújtani.(félévente) Szükség esetén online formában is szervezhető. 
 
Nyílt napok 
A szülők beavatása az óvodai tevékenységekbe, óvodánk életébe. 
 
Óvodai ünnepek, rendezvények 
Az összetartozás érzésének erősítése, hagyományok őrzése az emberi kapcsolatokat is 
elmélyíti, gazdagítja. Az ünnepvárást a pedagógusok tervező, szervező munkája előzi meg.  
Az óvoda dolgozói a gyerekek részvételével díszítik, szépítik környezetüket, készítik 
ajándékaikat. A szülők közössége is tevékenyen részt vállalhat az ünnepek – rendezvények 
szervezésében.  
 
 
Szülői kérdőívek 
 
Fontosnak tartjuk a visszajelzéseket, mely alapján tudjuk kijelölni további feladatainkat, a 
helyes irányt. Kitöltött kérdőívek értékelése után a fejlesztő munkacsoport tesz javaslatot az 
esetleges módosításokra, melyről a Szülői Munkaközösség képviselőit is tájékoztatjuk. 
 
SZMK értekezletek 
Tervezetten évi két alkalommal, de szükség szerint bármikor szervezhető, akár online is. 
 
Alapítványi Kuratórium  
 
A Galabárdi Gyermek Alapítvány kuratóriumi tagjai évente minimum két alkalommal egyeztet 
az alapítvány ügyeit illetően. Beszámol az elért eredményekről, célokat fogalmaz meg. 
 
Az együttműködést év elején meg kell tervezni a csoportnaplóban, az együttműködést 
jegyzőkönyvvel, illetve feljegyzésekkel kell dokumentálni. 
 

7.1.  A szülőkkel: 

 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 
Az óvoda legfontosabb kapcsolata a szülői házzal van, a gyermekek érdekében meg kell 
szervezni a tájékoztatást, és az együttműködést. 
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7.2 . Kapcsolat a bölcsődékkel: 

 

Azok a bölcsődék, ahonnan több gyermek is érkezik, sokat segítenek a gyermekek 
megismerésében, mivel egy, vagy két évig foglalkoztak az óvodába kerülő gyermekekkel. Aktív 
párbeszédet  folytatunk  a gyermekek érdekében. 
 
 A kapcsolattartás formái: 

• helyi programjuk megismerése, 

• óvónők bölcsődei látogatása az óvodai előjegyzést megelőzően, 

• tapasztalatok átadása szóban és írott feljegyzések segítségével, 

• bölcsődei gondozók látogatása a felvételt nyert bölcsődésekkel, 

• nevelői értekezletekre való meghívás, a közösen érintett témákban. 
 
Az együttműködést az óvoda éves tervében tervezzük, dokumentálása a csoportnaplóban, 
értékelése a tanév végén történik. 
 

7.3. Kapcsolat a legtöbb óvodásunkat  fogadó iskolákkal. 

 
Nagyon fontos megismerni azoknak az iskoláknak a munkáját, tanítóit, akik fogadják 
gyermekeinket. Így a gyermekek és a pedagógusok ismeretében tanácsot tudunk adni a 
bizonytalan szülőknek az iskolaválasztással kapcsolatban. Ezen kívül a kapcsolat lehetővé 
teszi, hogy visszajelzést kapjunk az iskolába került gyermekeinkről. Az iskolalátogatással a 
gyermekek tapasztalatot szerezzenek az iskoláról, pozitív élményekkel kezdjék meg a tanulást. 
 
Az kapcsolattartás formái: 
 

• iskolalátogatás gyerekekkel /sportrendezvény, tanóra látogatás, könyvtárlátogatás, 
táncbemutató, stb./ 

• tanítók látogatása a nagycsoportokban, szülői értekezleten 

• nevelői értekezletre való meghívás a közösen érintett témákban 

• az elsős gyermekek meglátogatása (bemutató óra) 
Az együttműködés dokumentálása a csoportnaplóban, illetve értékelése a tanév végén 
történik. 
 

7.4.  Kapcsot a fenntartóval: 

 

• a fenntartói elvárások tisztázása (kérdőív, interjú alapján), 

• értekezletek, 

• szóbeli és írásos tájékoztatók, 

• beszámolók segítségével. 
 

7.5. Kapcsolat a Zugló Kerületi Munkaközösségeivel  

 

• szakmai továbbképzéseken valórészvétel 

• pedagógiai munka fejlesztéséhez javaslat, tanács kérése 
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• szakmai  bemutatókon való részvétel 

• pályázati tájékoztató 

• gyakornokok felkészítését elsegítendő céllal elvárt egy a választott munkaközösség 
munkájában való aktív részvétel 

 

7.6.  Közművelődési Intézményekkel, képző- és iparművészekkel 

 
A nevelési feladatok megvalósításához, élmények biztosításához a kínálat ésszerű 
megválasztása fontos feladat. Az óvodagaléria lehetőségét felhasználva gyermekek közelbe 
hozzuk a művészetet, ezért fontos a kerület művészeivel való kapcsolat kiépítése. 

• kiállítások, 

• gyermekprogramok, 

• előadások, 

• játszóházak 
 

8. Továbbképzési terv 

 
 
Óvodánkban minden óvodapedagógus rendelkezik felsőfokú szakképzettséggel. 
A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint - 
továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással, 
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak 
a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben 
önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen.  
Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési 
kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben 
részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét 
évben. 
A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) 
fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a 
fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógus-
továbbképzésben történő részvételi kötelezettségét. 
 
 A törvényi rendelkezéseknek megfelelően minden évben továbbképzési tervet készítünk.       
A továbbképzések megválasztásánál fontos szempont, hogy a program feladatainak 
megvalósításához nyújtson további ismereteket. Illetve magasabb szintű szakmai szakirányú 
képzést (szakvizsgát) adjon. Részletes továbbképzési terv az analitikus nyilvántartásban 
található. 
 

9.  A program hozzáférhetősége, érvényessége: 

 

• Az érdeklődők rendelkezésére áll, a vezetői irodában és az óvoda honlapján 

• Jóváhagyta: Bagi Márta Anna Intézményvezető 

• Elfogadta: a nevelő nevelőtestület  

• Véleményezési jogával élt, a törvényben előírt idő betartásával: az SZMK  
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• A nevelési program érvényességi ideje: 2020. január 22-től, visszavonásig tart.  

• A törvényi szabályozók változása esetén módosításra kerül, illetve a módosítást 
indítványozhatják: a nevelőtestület, a munkaközösségek, - módosítani a nevelőtestület 50 
% + 1 szavazati arányával lehet.  

 

10.  A felhasznált irodalom jegyzéke 

 

• 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáró 

• 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

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

• az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2019. (XI. 21.) kormányrendelet 

• 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet „Melléklet” Bevezető rész 1. c) pont  

• 2003. évi CXXV. törvény az „Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról”  

• 1997. évi XXXI. törvény a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”   

• 149/1997 (IX.10.) Kormányrendelet a „Gyámhatóságok valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról”  

• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a „Nevelési-oktatási intézmények működéséről” és 
módosításai 

• 20/B. § a) gyermek fejlődésének nyomon követése  

 

             b) ennek dokumentálása, fejlesztési terv készítése, szülők    tájékoztatása  

• Vegyes rendelkezések: 39/D, 39/E képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai 

személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program) 

• 2/2005. (III.01.) OM rendelet a „Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének 

irányelve” kiadásáról 

• Az 1989-es ONP vizuális nevelésre vonatkozó részeinek ismertetése és elemzése  

     (Budapesti Tanítóképző Főiskola Vizuális Nevelési Tanszék. 1993.) 

• Az óvodai vizuális nevelés módszertana jegyzet. (Budapesti Tanítóképző Főiskola Vizuális 

Nevelési Tanszék 1993.) 

• Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Rejtjelek. (Szorobán kiadó 1993.) 

• Bartha Árpád: A játék (Tárogató kiadó 1994.) 

• Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan. (Országos Közoktatási Intézet) 

• Az Óvodai Nevelés Programja (Országos Pedagógiai Intézet 1989.) 

• Minősített Óvodai Program: Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program (Országos 

Közoktatási Intézet) 



                                                                                                           ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA                                                                                                              

 

 58 

• Minősített Óvodai Program: Lépésről Lépésre Óvodai Program (Országos Közoktatási 

Intézet) 

• Minősített Óvodai Program: Waldorf Óvodai Program (Országos Közoktatási Intézet) 

• Herbert Read: A nevelés harmadik királysága (Tankönyvkiadó 1964.) 

• E.T. Hall: Rejtett dimenziók 

• Dr. Hárdi István:  A dinamikus rajzvizsgálat (Akadémia kiadó 1983.) 

• Gerő Zsuzsa: A gyermekrajzok esztétikuma  

• Erika Landau: A kreativitás pszichológiája  

• Dr. Polc Alain: Pszichológiai tanulmányok 

• Szávai Géza: A hazugság forradalma. (Pont kiadó) 

• Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok 

• Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában 

• Fábián-Laminé: Biztos minőség-Minőségbiztosítás az óvodában 

• Nagy Jenőné: Óvodatükör 

 

 

11. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő 

eszközök, felszerelések jegyzéke 

 

• csoportszoba – gyermek csoportonként, óvodánként  

 Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

• tornaszoba – óvodánként 

 Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

• logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba  

 óvodánként, kötelezően előírtak szerint biztosítva 

• játszóudvar - óvodánként 1 

 Kötelezően előírtak szerint szabványos játszószerekkel biztosítva 

• óvodavezetői iroda  

 óvoda székhelyén; a tagóvodában a helyettesi biztosított 

• óvodavezető-helyettesi iroda  

 székhelyen a vezető helyettesi iroda a gazdasági irodával  közösen 

kialakítva 

 telephelyen biztosított 

• gazdasági iroda – telephelyen van kialakítva 

• nevelőtestületi szoba – telephelyen van kialakítva  

• gyermeköltöző – gyermekcsoportonként  
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 székhelyintézményben két gyermekcsoporttal közösen  van kialakítva,  a 

helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma azt lehetővé teszi 

• gyermekmosdó, WC – gyermekcsoportonként  

 két-két gyermekcsoporttal közösen van kialakítva, a helyiség alapterülete, 

illetve a gyermekek száma azt lehetővé teszi 

• Kiszolgálóhelységek 

 tálaló konyha óvodánként és emeletenként ki van alakítva 

• Tisztálkodási és egyéb felszerelések 

 Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

• A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 

 Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

• A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 

• A játékok, játékeszközök 

•  A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

• Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

 

• egészség- és munkavédelmi eszközök 

✓ Kötelezően előírtak szerint biztosítva 

 

 

12. Mellékletek: 

                                                                  

1.számú melléklet 

 

Az óvoda szokás- szabályrendszere 

Az óvoda napirendje a programban meghatározottak alapján folyamatos, így a szokásokat, 

szabályokat ennek függvényében alakítjuk ki. 

Játéktevékenység szokásai, szabályai: 

• A reggel érkező gyermekek a csoportjukban szabadjátékot folytatnak.  

• A békés együttjátszás, illetve egymás mellett játszás érdekében tekintettel kell lenni 

egymásra.  

• Nem kötelező a másik gyermekkel játszani, kulturáltan vissza lehet utasítani a közös 

játékot.  

• Ha két gyermek szeretne ugyanazzal a játékkal játszani, próbáljanak megállapodni, 

hogy mikor kié legyen, vagy kérjék a felnőtt segítségét. 
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• Elmélyült játék közben nem lehet elkérni egymástól a játékot, de ha már megunta, fel 

lehet ajánlani azt. 

• A kialakított játszóhelyeken lehet használni a játékokat: építőjátékot a szőnyegen, 

társasjátékot, memóriát az asztalnál. 

• Memória illetve társasjáték a játék befejezését követően kerüljön hiánytalanul a 

helyére. 

• Játékidő végén a csoportszobában, illetve az udvaron mindenki részt vesz az eszközök 

elrakásában addig, amíg nincs rend, függetlenül attól, hogy ki használta azt. 

• Udvari játék a kijelölt saját udvarrészen történik, kérésre átmehetnek másik csoport 

udvarára. 

• Szükség szerint WC-re bemehetnek, jelezni kell az óvónőnek szándékukat. 

• Homokot nem lehet kivinni a homokozóból, a kert növényzetére vigyázni kell. 

• Az udvari mászókák használata a baleset elkerülésének figyelembe vételével 

történhet.(magasból leugrani nem szabad, a mászó rendszer külső részére nem lehet 

kimászni, egy időben csak egy gyermek csúszhat a csúszdában). 

• Az udvaron a folyadékigény pótlását itatással biztosítjuk (főleg a nyári időszakban 

fontos) 

• Ha délután megérkezik a szülő gyermekéért, köszönés után lehet távozni. 

 

• Gondozási tevékenységekkel kapcsolatos szokások, szabályok: 

• Fogmosás kiscsoporttól (ha már megtörtént a beszoktatás). 

• Kézmosás önállóan, nemek szerinti szervezéssel, illetve a folyamatos étkezés szüksége 

szerint (dajka, illetve  délben az egyik óvónő felügyeletében). 

• Étkezési szokások a programban megfogalmazottak alapján. 

• Öltözködésnél az a ruha van a polcon, amit fel kell venni az udvarra. A hazamenő ruha 

és a pótruha a zsákban található. 

• Pihenés halk mesével kezdődik, megnyugtatás (simogatás), halk zene, otthonról 

hozott játékot lehet vinni az ágyba. Aki nem alszik, a többi gyermeket hagyja pihenni. 

Azt a játékot, amivel valaki rendszeresen aludni szokott, nem lehet elvenni. 

 

Tanulási tevékenységek szokásai: 

• Minden tanulási tevékenység meghatározott helyen szervezett, a csoport egyéni 

szokása alapján változó. 

• A testnevelés foglalkozás a tornateremben szerveződik, melynek használati idő rendjét 

a vezető helyettes készíti el,  

• A testneveléshez át kell öltözködni, melyet a szervezés idejétől függően szülői, illetve 

dajkai segítséggel oldunk meg. A baleset védelmi szokásokat ki kell alakítani. 

Felügyelet nélkül nem tartózkodhat gyermek, az eszközöket a meghatározottak szerint 

lehet használni. 
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• A vizuális tevékenységek során a gyermekek ruházatának megvédése érdekében 

kötényt használunk. Egy nagyobb asztalt, illetve összetolt asztalt veszünk igénybe, a 

különböző eszközök biztonságos használatára ügyelünk. Folyamatos dajkai segítség 

szükséges a játszó gyermekekhez. Az eszközök tisztításában a nagyobb gyermekeket 

bevonjuk. 

• A zenei, illetve néptánc tevékenységhez teremrendezés szükséges. Aki nem vesz részt 

a tevékenységben, csendes játékkal foglalhatja el magát. 

 

Munka jellegű tevékenységek szokásaik: 

• A naposi tevékenység a nagyobb csoportokban szervezett, a kisebb csoportokban 

önkiszolgáló munka elsődlegesen. A programban meghatározottak szerint a 

játéktevékenységnek alárendelve végzik a gyermekek.  

• Az eszközök előkészítésében, az asztalok megterítésében végzik feladataikat, illetve a 

kínálásban segítenek. 

 

Születésnapok megünneplésének szokásai:  

A csoportok egyénileg kialakított szokása alapján történik. 

 

2. számú melléklet 

A Zuglói Napraforgó Óvoda Művészeti programja 

 

Budapest, 2020. 01.22. 

 

 

        Bagi Márta Anna 

         Intézményvezető 


