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1.1.BEVEZETŐ

A saját készítésűPedagógiai programunk az elméleti és gyakorlati 
ismereteink, az érvényben lévő
Köznevelési törvény értelmében, a módosított 
Alapprogram
ban foglaltak szerint, a Gyermekvédelmi
törvény, a Fenntartó Önkormányzatunk és a szülő
k
elvárásai alapján
készült.
Az Alapprogram 2012. évi módosítása továbbra is keret jelleggel rendelkezik az óvodai nevelés céljáról,
feladatairól, alapelveirő
l, feltételeirő
l és tevékenységeirő
l. Összhangban áll és ráépül az óvoda
pedagógiai programjára és biztosítja az intézmények szakmai önállóságát, óvodai nevelés
sokszínűségét óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani
szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében tartalmaz
Érvényesíti azokat az általános szakmai igényeket, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a
társadalom a gyermek harmonikus fejlő
dése érdekében megfogalmaz
Tartalmi módosításai alapvető
en az 
esély érzelem közösség – erkölcs – mozgás 
fogalmai köré
csoportosíthatók
Az óvodai nevelés célja és feladata, hároméves kortól kötelezőóvodába járás ideje alatt, a gyermeki
személyiség harmonikus testi és szociális fejlő
désének elő
segítése.
A gyermeket, mint fejlő
dőszemélyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
A gyermeknevelés első
sorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő
, esetenként
hátránycsökkentőszerepet töltenek be.
Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulnia, az emberi jogok
és a gyermeket megilletőjogok tiszteletben tartásával.
Biztosítani kell minden gyermek számára, hogy egyenlőeséllyel részesülhessen színvonalas óvodai
nevelésben.
Kiemelt figyelmet fordítva inklúziós neveléssel a sajátos nevelési igényű
, a beilleszkedési tanulási
nehézséggel küzdő
, valamint a hátrányos helyzetűgyermekek esélyeinek kompenzációjára
Ennek érdekében törekszünk egy olyan befogadó, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör
megteremtésére, amely minden óvodába kerülőgyermeknek biztonságot nyújt, egyéniségéhez igazodik
és differenciált módon figyelembe veszi a gyermek igényeit, egyéni szükségleteit.
Nevelési filozófiánk mottója: „Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekben”
Valljuk, hogy az óvodáskorú gyermekek fejlő
désének az alapja, a játék, amelyen keresztül kapcsolatot
teremt környezetével. Az együttes öröm együttgondolkodássá, párbeszéddé alakul. Kultúránk elemei
saját aktív tevékenysége által válnak a gyermeki világkép részévé.
Úgy közvetítjük 
kultúránkat
, hogy ez által az óvodás gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg
gazdagodjanak, képességei kibontakozhassanak.
Vállaljuk azt a felelő
sséget, hogy úgy vezessük el a gyermeket az óvodaiskola átmenet küszöbéig,
hogy a gyermek új feladatokra felkészült, az iskolai közösségbe történőbeilleszkedéshez szükséges
személyiségvonásokkal rendelkezzen, és eközben boldog gyermekkorát élje.
A gyermeki 
tevékenység keretét
az évszakok, a jeles napok és az ünnepek adják.

Óvodai nevelés során egy olyan tevékenységközpontú szemlélet kialakítására kell törekedni, amely
támogatja mindazon képességek kialakulását, amelyek segítik a gyermeket az iskolai életre való
felkészülésben.
Programunk olyan feladat teljesítésére orientál, amely elő
segíti a gyermek egészséges fejlő
dését,
hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, a környezettudatos magatartás
kialakulását a környezetvédelmimegóvási szokások gyakoroltatásával, a szű
kebb és tágabb
környezetben szerzett tapasztalatok megszerzésével. Óvják és védjék környezetüket, lakóhelyük
műemlékeit, tanuljanak meg tevékenykedni, együttmű
ködni és magatartási viselkedési normákat
elsajátítani.

2. ÓVODÁINK SAJÁTOS ARCULA

Óvodánk Szigetközben található. Kis településünk történelmi múltra tekint vissza és nagyon szép
környezetben helyezkedik el. A falunkban található kastély, kápolna, különböző történelmi
nevezetességek, rendezett parkok, erdősávok, minden évszakban gazdag tapasztalatok gyű
jtésére
adnak lehető
séget a gyermekek számára. A lakóhelyünkhöz fű
ző
dőpozitív érzelmi kötő
dés kialakítását
a történelmi nevezetességek, legendák, mesék, dalok megismertetésével segítjük elő
.
Az óvoda épületének belsőadottságai megfelelő
ek, 50 kisgyermek óvodai nevelését teszi lehető
vé.
A csoportok részben osztott szerkezetű
ek.
2006. szeptember 1jéig, önálló munkáltatói jogkörrel részben önálló gazdálkodóként mű
ködtünk.
2006. szeptember 01 2011. augusztus 31.ig intézményi társulás keretei között a Timaffy László
Pedagógia Központhoz csatolták óvodánkat a Mecséri és a Lipóti óvodával együtt, amelynek gesztora a
Hédervári iskola volt. Ez az intézményi társulás 2011.szeptember 01jével felbomlott és egy újabb
társulás jött létre, Darnózseli, Lipót, Dunaremete, Kisbodak, Hédervár Önkormányzatai között
A Darnózseli Óvoda Tagintézménye lettünk.
A Hédervár Önkormányzat KépviselőTestülete 2013. május 27.én a társulási szerző
dés felbontása
mellett döntött és 2013. július 01.tő
l ismét önálló intézményként mű
ködünk.
A nevelőtestületünk sokéves szakmai tapasztalattal, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a
mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak.
Gyermekeink különféle szociális háttérrel érkeznek, de ennek ellenére a gyermekvédelmi esetek száma
nem növekedett. Tapasztalataink szerint egyre több a részképesség elmaradásával érkező
, sajátos
nevelési igényűkisgyermek
●

Jövő
képünk  küldetésünk

●

Mottó:

●

„Minden pedagógia hamis, amely

●

nem első
sorban arra a személyre

●

támaszkodik, akit nevel, annak

●

szükségleteire, legbenső
bb énjére.”

●

A mi óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek esztétikus környezetben, biztonságot
nyújtó szeretetteljes légkörben nevelő
djenek
●

Kiemelten kezeljük a gyermekek testi, lelki szükségletein alapuló nevelést, amely a szabad
játékban, a természetes mozgásigényben, a sokszínűtevékenységek szervezésében és a spontán
ismeretszerzésben nyilvánul meg.
●

Felelő
sek vagyunk a ránk bízott gyermekek egyéni fejlesztéséért, az iskolakezdéshez
szükséges alkalmasság kialakításáért, hogy felkészültségük tekintetében a következőintézmény
típusban zökkenő
mentesen tudják folytatni tanulási útjukat.
●

2.1. GYERMEKKÉPÜNK
Az ember mással nem helyettesíthető
, szellemi, erkölcs és biológiai értelemben is egyedi személyiség
és szociális lény
Fejlő
dését az öröklött adottságok, és az ő
t körülvevőspontán és tervszerű
en alkalmazott környezeti
hatások határozzák meg.
E tényező
k együttes hatásának következtében testi és lelki szükségletei egyénenként és életkoronként
megfelelő
en változnak.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő
, amely nem
ad helyet semmiféle elő
ítéletnek.
Befogadó szeretetteljes környezettel biztosítja minden gyermek számára, a magas színvonalú nevelést,
az egyenlőhozzáférést, a hátrányok csökkentését.
Gyermekképünkben az egyéni különbségek figyelembe vétele, tiszteletben tartása mellett  a világra
nyitott  másokat, a körülötte lévővilágot megismerni akaró, elfogadó, tiszteletben tartó, kreatív, testben,
lélekben egészséges, érzelmekben gazdag ember áll.

2.2. ÓVODAKÉPÜNK
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
A családi nevelés kiegészítő
je a gyermek harmadik évétő
l az iskolába lépésig.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek
fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvoda funkciójának (óvó  védő
, szociális, nevelő
, személyiségfejlesztő
) teljesítése közben segíti az
emberi értékek közvetítését, a következőéletszakaszba (iskolás korra) való átlépés belsőpszichikus
feltételeinek kialakulását.
Az óvodai nevelés elő
segíti az óvodások egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodó eltérőfejlő
dési
ütem figyelembe vételével a gyermek sokoldalú harmonikus fejlő
dését, gyermeki személyiség
kibontakoztatását, hátrányok csökkentését, kiemelt figyelmet igénylőgyermekek ellátását.

2.3. ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK
Az óvodai nevelés szerves része a hagyományápolás. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi
kultúra, a mai gyermekek is megtalálják a szépséget, örömöt és a követendő
t.

A néphagyomány ápolás a különbözőtevékenység – formákban is jelen van.
A jeles napokat egy hosszabb elő
készület vezeti be, amelyhez az óvónőfolyamatosan biztosítja a
változatos tevékenységeket.
A hagyományok ápolása közben az együttjátszás, együtt munkálkodás, tervezgetés, örömtelivé,
izgalmassá teszik a várakozás idő
szakát.
Maga az ünnep a külső
ségeivel együtt sem lehet erő
ltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú
felszabadult együttlét kell, hogy legyen.
Évszakok ünnepei: Az ünnepeknél a rákészülő
dés idő
szaka hordozza az ünnep tartalmát, amelyre
nagy gondot és idő
t szakítunk.
Mikulás
Szervezése a csoportokban közösen történik.
A nagycsoportosok a kicsiket saját készítésűajándékkal lepik meg. Közülük egy gyermek „kis
Mikulásnak” öltözik és átadja az ajándékokat.
Luca
Luca napján búzát ültetünk. A kicsik egy nagyobb tálkába közösen. A nagyok és a középső
sök jelükkel
ellátott tejfölös pohárba, amit mindenki maga gondoz. Karácsonyra hazaviszik.
Karácsony
Advent négy hete a karácsonyra a várakozás az ünnepre való készülő
dés hangulatában telik. /díszek
dekorációk ajándékok készítése /
A nagyközépső csoportosok betlehemes játékkal, a kicsik versekkel, dalokkal készülnek, és
kedveskednek egymásnak, fokozva ezzel az ünnepvárás hangulatát.
Farsang
Farsang kezdetén a gyermekekkel közösen dekoráljuk ki a termeket,
készítünk jelmezeket.
A farsangi mulatság szervezése gyermekcsoporton belül, nem nyilvános keretek között.
A gyermekek jelmezbe öltözhetnek, mókás versenyeket szervezünk és zenére táncolunk
fánkot sütünk, majd elfogyasztjuk.
Március 15.
Ágat rügyeztetünk, aranyeső
t hajtatunk, amelyet a kopjafához, ill. emlékmű
vekhez viszünk és egy szál
gyertyát gyújtva emlékezünk.
Húsvét
Húsvéti dekoráció készítése, az ünnepvárás hangulatának a megteremtése, „húsvétfa”.
Locsolóversek, mondókák mondogatása, tojásfestés, locsolkodás
.
Anyák napja
Ajándékkészítés, édesanyák köszöntése: az év közben tanultakból válogatva.
Nyilvános ünnep
Pünkösd
Pünkösdölő: a nagyközépsőcsoportosok játéka.

Gyermeknap
Kirándulások szervezése, látogatás az állatkertben, vagy az óvoda udvarán szervezett
változatos tevékenységek keretében történik.
Iskolába menő
k búcsúztatása
A tanévnyitó délutánján az óvoda dolgozói az óvodás gyermekek és az óvodában utoljára gyülekezőkis
elsősök elbúcsúznak egymástól. A kapott kis emlékekkel a volt óvó nénijük és dajka nénijük kíséretében
innét vonulnak át az iskolai évnyitóra.

Jeles nap a gyermekek életében
Születésnapok – csoportonkénti szervezésbenaz ünnepelt tiszteletére gyertyát gyújtunk /ahány éves a
gyermek annyi szálat /. Társaik maguk készítette kis rajzokkal kedveskednek, majd versekkel és
dalokkal köszöntik az ünnepeltet. Az óvó néni is készít ajándékot, amellyel felköszönti a gyermeket és
az ünnepelt által választott mesét meséli el.

2.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE
CSALÁDÓVODA KAPCSOLATA:
Alapelvünkkel összhangban a saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés
kiegészítéseként tervezzük, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése első
sorban a család
joga és kötelessége. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, keressük a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldását. A gyermekek fejlesztését a szülő
k szoros
együttműködésével igyekszünk megvalósítani, amelynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet.
Az együttmű
ködés formái változatosak a személyes kapcsolattól a különbözőrendezvényekig
magukban foglalják azokat a lehető
ségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg.
Szülő
i értekezlet, esetenkénti fogadóóra, közös ünneplések, a mindennapos reggeli és délutáni
személyes kapcsolat kiépítésére törekszünk. Lehető
séget adunk arra, hogy bár mikor a
csoportvezető
vel történőegyeztetés után megtekinthetik gyermekeiket a napi tevékenységek folyamán.
Szülő
i értekezlet szervezésénél törekszünk a kölcsönös párbeszéd létrejöttére.
Az óvodai élet megkezdése elő
tt lehetővé tesszük a gyermek és szülőszámára az új életforma
megismerését.
Aktuális problémák megoldásához egyegy témához kapcsolódóan külsőelő
adót hívunk /orvos,
pszichológus, tanító stb.)
Jól bevált nálunk a fogadóóra ahol négyszemközti beszélgetés során a szülő
k bátran megnyílnak és az
estleges problémák felszínre kerülnek.
A Szülő
i Szervezet képviselő
je a vezetőóvónő
vel rendszeres kapcsolatot tart.
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező
.

AZ ÓVODA KAPCSOLATA MÁS OKTATÁSI  NEVELÉSI INTÉZMÉNYEKKEL

Az 
iskolával 
szoros az együttmű
ködésünk: egymás munkájának kölcsönös megismerésén alapul. Az
óvónőés a tanítónőkölcsönös látogatásában nyilvánul meg
Formája:
56 éves gyermekek látogatása az iskolában az óvónő
vel.
Szakmai tapasztalatcsere.
Szakértő
i Bizottság Nevelési Tanácsadó
Segítőszándékú hivatalos kapcsolat.
Pedagógiai Intézet
▪ Szakmai helyzetünk megerő
sítése, segítése.
▪ Továbbképzési programok színes skálájának a biztosítása.
▪ Személyes kapcsolattartás.
▪ Szakmai szaktanácsadók és a szakértő
i gárda készenléte a szolgálatunkra.
Szakértő
i Rehabilitációs Bizottság
Szakértő
i vélemény iránti kérelem a megfelelőfejlesztés meghatározása érdekében.

AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐKAPCSOLATAI
A
fenntartóval 

polgármesterrel, jegyző
vel
Szükség szerinti megbeszélés
A gyermekjóléti szolgálattal
Formája:
konzultáció, egyeztetés
Alkalomszerű aktuális megbeszélések
Szükség esetén közös családlátogatások, esetmegbeszélése
EGYÉB KAPCSOLATUNK:
Mosonmagyaróvári Mű
velő
dési Központtal
Formája
:
Folyamatosan tájékoztatja óvodánkat a gyermekeknek szervezett mű
sorokról.
Rendszeres színházlátogatás a nagycsoporttal Mosonmagyaróvári Mű
velő
dési Központ
szervezésében
Egészségügyi kapcsolatunk
Háziorvos készséggel áll a szülő
k rendelkezésére, ha igénylik évente egy alkalommal a szülő
i
értekezlet meghívott vendége.
Védőnőrendszeresen látogatja óvodánkat

2.5. AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI
A nevelő
munka középpontjában, a gyermek áll.
A nevelőmunka kulcsszereplő
je az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek
számára. Jelenléte a nevelés egész idő
tartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.
Az óvodapedagógus elfogadó, segítőtámogató attitű
dje modellt, mintát jelent a gyermekek számára.
Az óvodai nevelés eredményeihez az óvodai alkalmazottak összehangolt munkája szükséges
A sajátos nevelési igényűgyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakember közremű
ködésével
történik.
Óvodáinkban 7 alkalmazott dolgozik. Ebbő
l 4 óvónő
, 2 dajka, 1 konyhai dolgozó
22 óvónőgyermekcsoportonként délelő
ttösdélutános munkamegosztásban dolgozik.
Szakmailag igényes, jól informált, elfogadó, segítő
, szeretetteljes, barátságos óvónő
kbő
l áll a
nevelőtestület. Nyitottak az újszerű
ség befogadására és ennek érdekében fejlesztik önmagukat, hogy
még sikeresebbé váljanak.
Támogató attitű
djük mintát jelent a gyermekek számára.
Óvodapedagógusok és a dajkák törekszenek a jó együttmű
ködésre.
Kommunikációjuk, bánásmódjuk és viselkedésük minden szempontból modell értékű
Szakmai végzettség szerint:
Óvodapedagógusok:
Felső
fokú végzettséggel
Fő
iskolai végzettséggel
Közoktatási vezető
120 órát teljesítette
Alapfokú számítógépes vizsgát tett
Fejlesztő
pedagógusi szakvizsgát tett
Dajkák:

Dajkaképző/ érettségi/
Szakmunkásképző/dajkaképző
/

1 fő
3 fő
1 fő
4 fő
2 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Óvodánk 
logopédusa 
a Mosonmagyaróvári Nevelési Tanácsadó alkalmazottja, aki 
heti egy alkalommal
foglalkozik az erre rászoruló gyermekekkel, illetve amit a szakértő
i vélemény meghatároz.
A 
pszichológus szintén a Mosonmagyaróvári Nevelési Tanácsadó alkalmazottja, akit heti egy
alkalommal / a Polgármesteri Hivatalban kapott helyet / és itt kereshetnek fel a szülő
k és a
pedagógusok az esetleges problémáikkal.
A kiemelt figyelmet igénylőSNIs gyermekek speciális nevelését egy 
óraadó gyógypedagógus
látja el.
Feladata: a szakértővéleményben meghatározottak szerint a gyermekek terápiás segítése, valamint
tanácsadás pedagógusoknak, szülő
knek.
Fejlesztő
pedagógiai szakvizsgát tett kolléganő
nk, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében
csoporton belül és kívül végzi fejlesztőtevékenységét.

2.6.

AZ ÓVODA TÁRGYI FELTÉTELEI

Óvodánk épülete szépen karbantartott.
Berendezési tárgyaink textíliáink anyaga, mérete minő
sége, formája, színe a gyermekek jó közérzetét
szolgálja.
Az óvodánk rendelkezik a Helyi Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda épületét, udvarát, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy a gyermekek biztonságának,
kényelmének, testméreteinek megfeleljen, és biztosítsa egészségük megő
rzését, fejlő
dését, mozgás és
játékigényük kielégítését.
Az óvoda egyidejű
leg biztosítja a megfelelőmunkakörnyezetet, az óvodai munkatársaknak, lehető
séget
teremt a szülő
k fogadására.
A kitűzött nevelési céljaink megvalósításának elengedhetetlen feltétele a meglévőerő
források
megtartása, a kedvező
bb foglalkozási és ellátási feltételek megteremtése.

2. 7. AZ ÓVODA RENDJE /TANÉV, HETI, NAPI /
Az óvodai nevelés csak a nevelő
testület által jóváhagyott 
Pedagógiai program
alapján történhet.
A gyermekek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében
szervezhetőmeg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közremű
ködésével.
A tanév rendjét
az országos rendelkezések szabályozzák
.
A nyitva tartást, a munkaidő– beosztásokat, a szülő
i igények figyelembevételével alakítjuk ki, melyet
minden év szeptemberében felülvizsgálunk. /Házirend /
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését, a fejlő
désük nyomon követését
különbözőköteleződokumentumok szolgálják
Csoportszervezés
Két részben osztott csoporttal mű
ködünk. A törvénybeli elő
írt minimális létszámnak illetve az alapító
okiratban elő
írtaknak megfelelő
en
Az óvoda teljes nyitva tartása idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja
Napirend, Heti rend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehető
ségek, hagyományok figyelembe
vételével történik.
NAPIREND: folyamatos, részben folyamatos és rugalmas. Kialakítását a csoportprogram természete, a
gyermeki érdeklő
dés, a spontán adódó lehető
ségek szabják meg.
Így az egész napos, vagy a rövidebb ideig tartó tevékenységek egyaránt érvényesülhetnek.
Az egész nap folyamán akár kint, akár a benti szabad játék mellett az óvónőáltal ajánlott tevékenység
folyik. Ezt a következő
k szakítják meg:
biológiai szükségletek kielégítése, nyugalmas együttléti idő
szakok /a mese, a szervezett testnevelés, és
az énekes játékok./

NAPIREND
(Javaslat)
A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlő
déséhez, fejlesztéséhez a napirend
és a Heti rend biztosítja a feltételeket.
N
apirendünk igazodik a különbözőtevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez, a helyi
szokásokhoz, igényekhez és biztosítja a megfelelőidő
tartamú, párhuzamosan is végezhetődifferenciált
tevékenységeket.
A gyermekek együttmű
ködőképességét, feladattudatát fejlesztő
, növekvőidő
tartamú (5 35) perces
csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósítjuk meg.
Elvi szempontjaink a folyamatosság és a kötetlenség és a tevékenységek közötti harmonikus arányok
kialakítása
A játékot vesszük kiinduló pontnak, amelybő
l következik, hogy a legtöbb idő
t e tevékenységre
fordítunk.

Nyitástól
J

8,30  Tízórai
Játékba integrált egyéb
tevékenységek, kötött és kötetlen
formában.
535 perces csoportos foglalkozások
Speciális szakemberek foglalkozásai
( logopédus,gyógytornász,gyógypedagógus
képességfejlesztés
Verselés mesélés
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Rajzolás  festés –mintázás  kézimunka
Külsővilág tevékeny megismerése
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Ének – zene – énekes játék, gyermektánc
Mozgás – szabadban
Tisztálkodás
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Mese, Pihenés
Folyamatos felkelés, uzsonna
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zárásig

Kiemelt jelentő
ségű
nek tartjuk, hogy gyermekeink szabadon játszhassanak, mozoghassanak a szabad
levegőn.
Heti rend nem naphoz kötött tevékenységeket jelent, hanem egyegy környezeti téma köré
csoportosított ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozását segítőkomplex tevékenységek
rendszere.

HETIREND
(Javaslat)
Délelőtti játékba integrált tanulás:
Külsővilág tevékeny megismerésében valósul meg, komplex módon:
Verselés mesélés

Rajzolás – festés  mintázás – kézimunka
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Mindennapos mozgás
Mozgás / nagy torna /
Udvari játékba integrált tanulás:
Énekes játékok.
Környezet megszerettetése.
Mozgás, mozgásos játékok

3. A NEVELÉSI PROGRAMUNK CÉLFEJEZETE
3.1. ALAPELVEINK
A gyermeket, mint fejlő
dőszemélyiséget különleges védelem illeti meg
A gyermeknevelés elsősorban a család joga és kötelessége,
Családi nevelést kiegészítve, esetenként a hátrányok csökkentése
A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi
Egyéni készségek és képességek kibontakoztatása
A személyiséghez igazodó pedagógiai hatások alkalmazása.

3.2. CÉLJAINK

Gyermekközpontú nevelési attitű
ddel, a hároméves kortól kötelezőóvodába járás ideje alatt a gyermeki
személyiség harmonikus fejlő
désének elő
segítése, az emberi jogok és a gyermeket megilletőjogok
tiszteletben tartásával.
Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel biztosítja minden gyermek számára az egyenlőhozzáférés
lehetőségét a hozott hátrányok kompenzálását, az egyéni és életkori sajátosságok valamint az eltérő
ütem figyelembe vételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylőgyermekek ellátását is)

3.3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai:
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi  lelki szükségleteinek kielégítése:
 az egészséges életmód alakítása
 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

3.3.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Nevelési alapelvek
:
 egészséges magatartás és életmód kialakítása
 edzés, betegségek megelő
zése
 egyéni adottságokat figyelembe vevőtesti fejlesztés
 biztonságot nyújtó derű
s környezet kialakítása
Célja:
Az egészséges életmódra nevelés
Az egészséges életvitel igényének megalapozása
A gyermekek testi fejlő
désének elő
segítése.
A környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozása
Feladatai:
Az egészséges és biztonságot nyújtó környezet kialakítása.
A gyermekek gondozása, testi szükségletének kielégítése
Az egészséges életmód szokásainak a kialakítása
A gyermek mozgásigényének kielégítése
Az egészség védelme, edzettség biztosítása, óvása, betegségek megelő
zése.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.
Prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása
Az egészséges és biztonságot nyújtó környezet kialakítása
A gyermekek belsőkomfortérzetének kielégítése
A gazdag tárgyi környezet, az esztétikus, nyugtató színharmónia, a hosszú és nyugodt

játékidőt biztosító napirend.
A bensőséges gyermek  felnő
tt kapcsolat kialakítása.
A gyermek megismerése.
Szokáskialakítás
Igényeljék a rendet saját környezetükben
Balesetvédelmi magatartásformák betartásának kialakítása
Környezetvédelmi viselkedési magatartásformák kialakítása
A gyermekek gondozása testi szükségleteinek kielégítése:
Az eredményes gondozási teendő
k záloga az óvónő– gyermek, gyermekdajka közötti benső
séges,
megértőviszony, valamint a természetes közelség kialakítása.
A kisgyermekek felé tapintatosan, elfogadást sugározva közeledünk
A tisztálkodási eszközök használatát, az egészséges életmód szokásait közösen végezzük.
Az óvodába kerülőgyermekek különbözőfejlettségi szinten állnak, ezért igyekszünk megismerni a
kisgyermekek családját, élettörténetét, szokásait, amelyek ismerete elő
segíti az összehangoltabb
munkát, az azonos elvek betartását.

Az egészséges életmód szokásainak alakítása
Étkezés:
Az esztétikus eszközrendszer és átgondolt szokásrendszer kialakítására törekszünk.
Nagyközépsőcsoportban az étkezések közül a tízórai és az uzsonna az önkiszolgálásra épül, az
önállóság fejlesztésére gyakorol kedvezőhatást.
Ebédnél nyílik mód a társakért végzett munka örömének átélésére, a nagyközépsőcsoportban év
elejétől a naposság önkéntes alapon történik.
A kisközépsőcsoportban év elején mindhárom étkezés önkiszolgáló jellegű
, az önkéntes naposi
munka bevezetése mindig az adott csoport függvényében történik.
A középsőés nagycsoportos korú gyermekek önállóan mernek maguknak az ételbő
l, és öntenek
folyadékot a kancsóból.
Tiszteletben tartjuk a családok eltérőétkezési szokásait ( pl.vegetariánus) az egyéni ízlést és étkezési
ütemet.
Szokáskialakítás:
Étkezés előtt mossanak kezet.
Váljon szokásukká az étkezés közbeni kulturált magatartás.
Az étkezési eszközöket rendeltetésszerű
en használják.
Helyes, természetes testtartással üljenek az asztalná.l
Önállóan ítéljék meg, hogy mibő
l mennyit kérnek
Étkezés után használjanak szalvétát, és az elhasznált szalvétát vigyék a kijelölt helyre.
Étkezés befejeztével hozzák ki tányérjukat, poharukat és tegyék a kijelölt helyre.

Öltözködés:
Megismertetjük az öltözködés helyes sorrendjét, valamint az idő
járás és öltözködés összefüggését.
Igyekszünk arra nevelni óvodásainkat, hogy ruhájukat, cipő
jüket megfelelő
en tegyék a kijelölt helyre,
Felhívjuk a szülő
k figyelmét a réteges öltözködés fontosságára, a kényelmes ruhák és lábbelik
jelentőségére.
Mivel csoportjaink részben osztottak és osztatlanok, így ösztönözzük a nagyobbakat a kisebbek, illetve
egymás megsegítésére.
Szokáskialakítás
Megfelelősorendben öltözködjenek, ha szükséges kérjék a felnő
ttek segítségét.
Ruhájukat rendbe tegyék a jelükhöz.
Hő
érzetüknek megfelelő
en öltözzenek vagy vetkő
zzenek.
Ruhájukat szükség esetén porolják le.
Pihenés:
A nyugodt pihenés feltétele a csend betartása, mely első
dleges szempontunk.
Fontosnak tartjuk a testközelséget, az óvónőközelségét.
Az alvás elő
tti mesélés kondicionáló reflexként hat.
A különbözőalvásigényt figyelemmel kísérjük és lehető
ségeinkhez mérten, folyamatos felkeléssel,
megkezdhetik az étkezést és a szabadban való tartózkodást, mozgást, az ezt igénylőgyermekek.
Szokáskialakítás
Lefekvés előtti szellő
ztetés, folyamatos légcsere biztosítása.
Felesleges kényelmetlen ruhanemű
k levetése.
Hajgumik csatok eltávolítása.
Nyugodt kellemes légkör biztosítása.
Az óvónőközelségének jótékony hatása a nehezebben elalvó gyermekekre.
Az elaludni nem tudó gyermekeket nem kényszerítjük az elalvásra.
Felkeléskor önállóan öltözködjenek és használják a mosdót.
Testápolás
Az egészséges életmód kialakításához szorosan kapcsolódik a testápolás.
Óvodába lépéstő
l kezdve fokozatosan arra törekszünk, hogy a gyermekek önállóan lássák el magukat.
Óvodáskor végére kialakuljon az igény a személyi higiéniára, ápoltságra a szükségletek kielégítésére.
Szokáskialakítás
Tisztaság igényének kialakítása.
Fokozatos szoktatás az önálló testápolásra.
Figyelmeztetés nélkül mossanak kezet a nap során bármikor, ha szükséges.
Önállón használják a mosdót, minden esetben használják a szappant.
WC használat után mindig mossanak kezet
Ruhájuk ujját tű
rjék fel.
Saját törölköző
jüket használják.
Vigyázzanak a mosdó rendjére.
WC papírt funkciójának megfelelő
en használják.
Ebéd után mossanak fogat / Nagyközépsőcsoportosok /

A fogápoló szereket tartsák tisztán rendben.
Szükség szerint használjanak zsebkendő
t.
A gyermek mozgásigényének kielégítése
Óvodás korban a fejlő
dés egyik elengedhetetlen feltétele.
A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésére törekszünk, amelynek érdekében
igyekszünk, a lehetőlegtöbb idő
t tölteni óvodánk udvarán, hogy a természetes nagymozgásokat,
mozgáselemeket gyakorolhassák a gyermekek.
Az erdőben és a parkban tett séták során számos lehető
ség kínálkozik a mászásra, ugrásra,
egyensúlyozásra.
Minden évszak adta mozgáslehető
séget kihasználunk a környezővalóság megismertetése során is.
Szokáskialakítás
A tornaszoba, az udvar a természet nyújtotta lehető
ségek kihasználása.
Változatos mozgásformák kipróbálására.
Testnevelési foglalkozások szervezése.
Szabad levegő
n, az óvoda udvarán választott mozgásos tevékenységek, mozgásos játékok
alkalmazása.
A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása óvása, megő
rzése:
Mindennapi edzés lehető
ségének a biztosítása, amelyre a legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás
adja, növeli a gyermekek ellenálló képességét.
Nagy hangsúlyt fektetünk a higiéniai szokások betartatására, a környezet tisztántartásával a környezeti
ártalmak kiküszöbölésére.
Levegő
zés:
Az egészséges életmód fontos eleme, amelynek függvénye az évszak és az idő
járás.
A levegő
höz, a napfényhez szoktatás, az edzés nevelőmunkánk fontos része. Az egészség
megő
rzésének érdekében lehetőlegtöbb alkalmat biztosítunk az edzésre.
Szokáskialakítás
Az edzés lehető
sége téli idő
szakban a csúszkálás, szánkózás.
Tavaszi, őszi, nyári idő
szakban kirándulások séták szervezése az erdő
ben és a parkban.
Mindennapok során, arra törekszünk, lehető
ség szerint, hogy a gyermekek minél több tevékenységet a
szabad levegő
n végezzenek.
Az óvodában megbetegedett gyermekekrő
l gondoskodunk, amíg a szülőnem jön érte, ha szükséges,
orvoshoz fordulunk vele.
Betegség megelő
zésére fokozott figyelmet fordítunk, gyakori szellő
ztetéssel, megfelelőfertő
tlenítéssel
próbálunk védekezni.
A felsőlégúti megbetegedések megelő
zésére és enyhítésére só szobát alakítottunk ki, amelyet
októbertő
l április végéig látogatnak a gyermekek.
A gyermeken észlelt változásokról azonnal tájékoztatjuk a szülő
ket, hogy idő
ben orvoshoz forduljon.
A védő
nőrendszeresen látogatja óvodánkat.
Hagyománnyá vált, hogy az orvos évente egy alkalommal meghívott elő
adó óvodánkban, aki a szülők
aktuális kérdéseire válaszol, vagy a szülő
k kérésére elő
adást tart, általuk meghatározott témakörben.

Prevenciós és korrekciós feladatok ellátása
Az egészségnevelés gondozás folyamatában első
dleges a prevenció, korrekció, az egyéni adottságokat
figyelembe vevőtesti fejlesztés
Prevenciós korrekciós feladatok ellátása a szülő
kkel, az óvodapedagógussal és a speciális szakember
szoros együttmű
ködésével történik.
A gyermekek rendszeres szű
rő
vizsgálatának biztosítása a prevenció, illetve az idő
ben történő
kezelések érdekében a szülő
, háziorvos és védő
nőközremű
ködésével.
Szükség esetén gondoskodunk a megfelelőszakember bevonásáról.
A gyermekek testi épségének védelme:
Balesetmentes környezet kialakítására fokozott figyelmet fordítunk. A tárgyak, eszközök helyes
használatára a baleset elhárítása végett felhívjuk a gyermekek figyelmét.
Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük ő
ket.
Mozgásos tevékenységeket nyitott ablaknál végeztetünk.
A nyugalmat árasztó környezet, szeretetteljes bánásmód, a gyermekek biztonság érzetét erő
síti
A szokások elsajátítása közben kialakulnak az egészséges életmódbeli készségek, képességek,
jártasságok.
A jó közérzet feltétele testi szükségletek felismerése kielégítése.
A gyermekek megtanulnak önállóan tisztálkodni, öltözködni, ismerik, alkalmazzák higiénés és esztétikus
étkezés szokásait
Vigyáznak környezetük tisztaságára, alakul igényük a maguk körüli rend megteremtésére.
Testileg megfelelő
en edzettek, mozgásuk összerendezett, és jó állóképességgel rendelkeznek.
Az egészségnevelés gondozás folyamatában első
dleges a prevenció, az egyéni adottságot figyelembe
vevőtesti lelki nevelési feladatok ellátása, speciális szakemberek bevonása az óvodapedagógus és a
családok együttmű
ködésével.
Az egészséges gyermek a biztonságos derű
s környezetben jól mű
ködőéletfunkciókkal rendelkezik.
/vidám, érdeklő
dő
, aktív/
A várható fejlő
dés az óvodáskor végére
A gyermekek a testápolással kapcsolatos teendő
ket, szokásokat, felszólítás nélkül, önállóan
végezzék.
Szükségleteiket képesek legyenek késleltetni, önállóan kielégíteni.
A tisztálkodási eszközökre vigyázzanak, tisztán tartják és a kijelölt helyre teszi azokat.
Önállóan használják a zsebkendő
jüket, köhögéskor, tüsszentéskor és használat után a
szemétkosárba dobják.
Önállóan ítélik meg, hogy mibő
l mennyit fogyasztanak.
Kulturáltan étkeznek.
Esztétikusan terítenek
Higiénikusan étkeznek.
Önállóan öltöznek.
Cipőjüket befű
zik, bekötik, ruhájukat ki, begombolják.
Ruhájukat szépen összehajtogatva helyezik el az öltöző
ben.
Óvják, védik környezetüket
Környezetükben rendet tartanak, ill. igénylik annak rendjét, tisztaságát.
Nem szemetelnek az udvaron.
Figyelnek saját külsejükre, hogy ruhájuk rendezett, testük ápolt legyen.

Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat.

3.3.2. ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Óvodás gyermeknek meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának minő
sége.
A felnőtthöz fű
ző
dőviszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely a jó
közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet teszi lehető
vé.
Ezért fontosnak tartjuk az óvodapedagógusgyermek, gyermek dajka kapcsolatában a pozitív érzelmi
töltés, attitűd megnyilvánulását.
Óvodai nevelésünk a család szoros együttmű
ködésére törekszik, figyelembe véve a család
sajátosságait, szokásait és ennek ismeretében érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot.
Célja:
Az erkölcsi akarati tulajdonságok kialakítása, erő
sítése, fejlesztése, társadalmi beilleszkedést segítő
szociális együttélés szabályainak értékközvetítése.
A szülő
földjükhöz, hazájukhoz fű
ző
dőpozitív érzelmi viszony alakítása.
Személyes példaadással a figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó
jóra és szépre, annak tiszteletére és megbecsülésére.
Esélyegyenlő
ség biztosítása a nehezen szocializálható, lassabban fejlő
dő
, különleges bánásmódot
igénylőgyermekek számára, speciális fejlesztéssel, egyéni szükségletnek megfelelőszakember
közreműködésével.
Esélyteremtés a migráns gyermekek számára az emberi jogok és alapvetőszabadságok védelmében.
Feladatai
:
Érzelmi biztonság kialakítása a befogadástól az óvodáskor végéig.
A csoportszoba környezettudatos szemléletű
, otthonos, hangulatos, esztétikus, biztonságos
berendezése.
Az óvodapedagógus szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelőmagatartása.
Közös élményekre épülő
, sokszínűtevékenység megszervezése.
Szülő
földjéhez való érzelmi kötő
dés alakítása.
A lassabban fejlő
dő
, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben levőgyermekek
felzárkóztatása.
A különböző
ségek elfogadásának segítése. (segítő
készséggel, önzetlenséggel, együttérzéssel,
figyelmességgel forduljanak társaik felé)
Együttmű
ködés a szülő
kkel.
Szükség szerint együttmű
ködés az ágazati jogszabályban meghatározott speciális szakemberrel
(kiemelt figyelmet igénylőgyermekek esetében)
Társas kapcsolatok alakítása.
Konfliktushelyzet békés, elfogadható megoldására inspirálás.
A közösségi élet szokásainak kialakítása.
A gyermek akaratának (önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának) erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítő
készség, az önzetlenség,
figyelmesség stb.) viselkedési szabályok és szokások normarendszerének megalapozása
Különböző
ség tiszteletben tartása.
A gyermek önkifejezési és önérvényesítési törekvéseinek biztosítása.
Én tudatának és önkifejezőtörekvésének alakítása.
Környezetvédelmi viselkedési magatartásformák kialakítása.

Az érzelmi biztonság kialakítása a befogadástól az óvodáskor végéig:
Az óvodába lépés elsőpillanatától kezdve szeretőfigyelemmel, gondoskodással segítjük a gyermek
érzelmi elfogadását, egymásra hangolódását.
A testi, lelki jó érzést a szeretetteljes légkör, a felnő
tt biztonságot nyújtó jelenléte az állandóság, a jó
játék, az én érvényesítés lehető
sége, a jó társas kapcsolatok jelentik a gyermek számára.
A befogadás idő
szaka különösen nagy körültekintést, odafigyelést igényel. A szülő
kkel közösen
teremtjük meg ennek a lehetőlegnyugodtabb feltételeit. Az új környezet elfogadtatása, új kapcsolatok
kialakítása nagyfokú türelmet, gyengédséget követel mindnyájunktól. Fontos a türelmes, kiváró
magatartás az óvoda és a család részéről egyaránt.
Közös élményekre épülősokszínűtevékenység megszervezése:
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szű
kebb és
tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és szülő
földhöz kötő
dés alapja.
A gyermekeket arra neveljük, hogy tudjanak rácsodálkozni a természeti és az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, annak tiszteletére és megbecsülésére.
Olyan környezetet igyekszünk teremteni, amelyben jól érzi magát a gyermek és a felnő
tt egyaránt.
Törekszünk arra, hogy a környezet szép legyen, hogy a környezet szeretete tevékenységre motiválja,
és amelyben a gyermek nem azzá lesz, amivé tenni akarjuk, hanem amivé segítségünkkel lehet.
A gyermeki tevékenységek ritmusát az évszakok, benne a jeles ünnepek és a hétköznapok, valamint a
mindennapokat kitöltő tevékenységek adják, amelyeket részben a szabadban, részben a
csoportszobában végzünk.
A közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása során alakulnak a gyermekek erkölcsi
tulajdonságaik.(együttérzés, segítő
készség, az önzetlenség, a figyelmesség) és meghatározó az akarati
tulajdonságok megalapozásánál (szabálytudata, önfegyelme, feladattudata, kitartása)
A várható fejlő
dés az óvodáskor végére:
Ismerik a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát.
Igényükké válik a helyes cselekvés és a viselkedés szabályainak a betartása.
Figyelmeztetik egymást a szabályok megszegése esetén.
Ragaszkodnak egymáshoz, a felnő
ttekhez.
Szeretettel érdeklő
dnek egymás iránt.
Szívesen mű
ködnek együtt, figyelmesen hallgatják a felnő
ttek és a gyermekek közlését.
A felnőtt kérése nélkül segítenek egymásnak és kisebb társaiknak.
Szeretettel köszöntik egymást és a felnő
tteket.
Tisztelettel viselkednek a felnő
ttekkel.
A csoportba érkezővendéget szeretettel fogadják.
Örülnek a közösen elért sikereknek, a közös élményeknek.
Társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel fogadják.
Képesek a tevékenységeket befejezni.
Konfliktushelyzetekben tudnak egyezkedni.
Képesek tartósabban érdeklő
dni és tudnak kezdeményezni.
Szeretik, és koruknak megfelelő
en védi a természetet.
Alakulóban van a feladattudatuk.
Koruknak megfelelő
en kialakul a felelősségérzetük, képesek egyszerűdöntések önálló
meghozatalára.
Ismerik és betartják az udvariassági szokásokat.
Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.

3.3.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉ ÉS NEVELÉS
MEGVALÓSULÁSA
Célja:
A gyermekek egyéni érdeklő
désére, kíváncsiságára  mint életkori sajátosságára – valamint a meglévő
tapasztalataira,élményeire,ismereteire épített: változatos tevékenységek biztosítása
Új ismeretek élmények szerzése a társadalmi és természeti környezetbő
l
Különbözőhelyzetekben gyű
jtött sokrétűtapasztalat segítségével ismerjék meg és biztonsággal
használják anyanyelvüket, fejlő
djön kommunikációs készségük.
Anyanyelvi nevelés feladata:
A gyermekek egyéni beszédsajátosságának, beszédfejlettségének megfigyelése.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi formában megvalósítandó feladat
Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére való nevelés:
● a beszédkedv fenntartásával, beszédre ösztönzéssel.
● a gyermek meghallgatásával, gyermeki kérdésekre adott válaszok támogatásával
● Beszélőkörnyezet teremtésével. / az óvónőpéldamutató beszéde, kommunikatív
viselkedése,
● óvónő gyermek kapcsolata; a beszédkezdeményezés és a beszédkapcsolat
gyakorisága /
● Lehetőlegnagyobb tér biztosítunk a gyermekek spontán megnyilatkozásainak, és
szókincsük bő
vítésének.
● Segítjük az összefüggőbeszéd kialakulását.
● A beszédfegyelem, a hangsúly, a hanglejtés, a beszédritmus, a metakommunikáció
elemeinek (a mimika, a gesztus) fejlesztésével
Értelmi nevelés feladata:
● Változatos tevékenységek biztosítása, a gyermek egyéni érdeklő
désének és
kíváncsiságának, életkori sajátosságának megfelelő
en.
● A spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok ismeretek rendszerezése
különbözőélethelyzetekben, tevékenységekben való gyakorlása
● Ösztönzőkörnyezettel valamennyi értelmi képesség egyéni és életkor specifikus
alakítása (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás,
alkotóképesség, és a kreativitás)
● Életkorhoz és a gyermek egyéniségéhez igazodó mű
veltségtartalmak közvetítése
Várható fejlő
dés az óvodáskor végére:
Tapasztalataik ismereteik bő
vülnek, gyarapodik szókincsük
Alakul logikus gondolkodásuk életkoruknak megfelelőproblémamegoldó készségük, kreativitásuk
Helyesen használják és értelmezik az összehasonlítás megítélésének fogalmait
Helyesen használják a névutókat
A kapott feladatokat megértik, végrehatják
Kialakul a szándékos figyelem
Felismerik az okokozati összefüggéseket

Jól tájékozódnak környezetükben
Kialakul feladattudatuk
Várhatóan kialakul az érthető
, kifejezőbeszédkészség alapja.
A metakommunikatív jelzéseket használják, megfelelő
en kommunikálnak.
Szívesen kezdeményeznek beszélgetést az óvónő
vel és a társaikkal egyaránt.
A beszédfegyelmük, beszédkedvük, beszédkészségük erő
södik.
A sokoldalúan biztosított tapasztalatszerzés és ismeretanyag által kedvezőmértékben
gyarapodik szókincsük és választékos beszédük.
A közvetlen környezetben elsajátított verseket, mondókákat, történeteket hatékonyabban rögzítik
emlékezetükbe és eredményesebb a felidézésük.
Élményeik elmondásával megtanulják az összefüggőbeszédet.

4.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI
ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA
A kultúraátadás a gyermekek természetes megnyilvánulására építve  a gyermeki játékban valósul meg
Komplexitását első
dlegesen a környezet megismerésén keresztül biztosítjuk.
Ebben a folyamatban az óvodapedagógus kiindulópontnak tekinti a természeti és társadalmi
környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat.
A tapasztalatokra építve ezeket új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva, juttatja el a gyermeket egyéni
és életkori fejlő
dési ütemét figyelembe véve magasabb szintre.
A családdal való együttnevelés során, az óvodapedagógus figyelembe veszi, hogy a gyermekek
különbözőkörnyezetbő
l érkeznek az óvodába. Tekintettel van a családban kialakult kulturális,
világnézeti, hagyományokra, elő
segíti ezek spontán megnyilvánulását, egymásra való hatását.

4.1.

A JÁTÉK

A játék kiemelt jelentő
ségűtájékozódó, kreativitást fejlesztő
, erő
sítő
, élményt adó tevékenység.
Programunk a játékot tekinti a tanulás első
dleges keretének. A játék elválaszthatatlan a fejlő
dés
egészétő
l, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, akarati, szociális, társas fejlő
déstő
l.
A játék fejlődése a fejlő
dés egészének tükre. A mozgás a kreativitás a testséma és az én megismerése,
a percepció, a gondolkodás, azon belül a fogalmi gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció
fejlődése, mindmind játékba ágyazódik.
A kisgyermek legfontosabb, legfejlesztő
bb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb
eszköze. Szabad képzettársításokat követőfolyamat. A kisgyermekek elemi pszichikus
szükséglete.
A kisgyermek elsővalódi játszótársa a családban a szülőaz óvodában az óvodapedagógus

Célja:
A gyermekek készségeinek képességeinek fejlesztése.
A gyermek átélt tapasztalatainak, vágyainak kreativitásának kibontakoztatása.
A gyermekek szabad képzettársításának elő
segítése, belsőfeszültségének oldása.
Az egymáshoz való viszonyulás gyakorlása.
A társas kapcsolatok alakítása.

Az érzelmi élet gazdagítása.
Ismeretek, tapasztalatok szerzése, gondolkodásának, mozgásának fejlesztése.
A kommunikációs készség fejlesztése.
Óvodapedagógus feladata:
Szükséges feltételek biztosítása (az alkotó kedvűlégkör  hely, idő
, kreativitást segítőeszköz,
élmény)
A játékfajták tartalmának gazdagítása a gyermekek egyéni fejlettségének figyelembe vételével.
A gyermekek beszédkészségének a fejlesztése.
Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű
, elmélyült gyermeki játék
kibontakozását. Mindezt a feltételek megteremtésével a szükség és igény szerinti
együttjátszással, támogató, serkentő
, ösztönzőmagatartással, indirekt reakcióval érhetjük el.
Alkotó kedvűlégkör megteremtése az első
dleges feladatunk. Ebben a légkörben a gyermek szabadon
választhat témát, eszközt, helyet, társat és önmaga dönti el, hogy mivel, mennyi ideig kíván játszani.
A csoportszobák és az udvar a játék szabadon választott színtere. Megfelelőszámú játékeszközök és
játszóhelyek segítik előaz önfeledt, együttmű
ködőjáték megvalósítását, egymás meghallgatását és az
ötletek kivitelezését.
A különbözőtípusú játékokhoz szükséges hely biztosítása:
Kialakítunk a gyermekek közremű
ködésével állandó és ideiglenes játszóhelyeket.
Idő
járás függvényében segítjük az udvari játéktevékenységek kibontakoztatását.
Játékhoz szükséges idő
:
A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdő
dik. A gyermekek ettő
l kezdve szabadon választott
játékkal játszhatnak, egybefüggő
en a játékok elrakása nélkül, akár több órán keresztül.
Törekszünk arra, hogy a gyermekek minél több idő
t kapjanak az udvari tevékenységekhez.
Az élmények szerepe:
A játék témája nem önálló produktuma a gyermeknek, hanem a valóságból meríti, a környezetébő
l
tanulja el.
A játék témáját és tartalmát befolyásoló tényező
k egyike az élmény.
Az óvónőszerepe a gyermekek játékában:
A spontán játékban a gyermeki világ sajátosan tükröző
dik.
Az óvodapedagógus jelenléte biztosítja az élményszerűelmélyült játék kibontakozását, a gyermekek
közti játékkapcsolatok kialakulását
A felnőtt feladata: a tudatos, megengedő
, támogató, biztonságot adó jelenléte, aki partnerként van
jelen, aki érdeklő
déssel figyel és tiszteletben tartja azt, amit az óvodások tesznek, játszanak és csak
legszükségesebb esetben avatkozik be.
Várható fejlő
dés az óvodáskor végén:
A gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt venni.
Tiszteletben tartják egymás játékötletét, játéktevékenységét.

Képesek a játékeszközök megbecsülésére, a játékeszközök rendeltetésszerűhasználatára.
Alkalmazkodnak saját és mások által felállított szabályokhoz.
Erő
södnek erkölcsi tulajdonságaik.
Sikerélményeik pozitívan befolyásolják önbizalmukat.
Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték és a konstrukciós játék.
Ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák.
Bonyolult építményeket képesek konstruálni.
Társas viselkedésben az óvodában elsajátított viselkedési szabályok megjelennek.
A gyakorlójáték csak a konstruáló és szerepjáték elemeként jelenik meg.

4.2.

KÜLSŐVILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

Célja:
A gyermekek szerezzenek tapasztalatot a szű
kebb és tágabb környezetünk természet – emberi –tárgyi
kapcsolatai, formai – alaki – mennyiségi nagyságbeli  téri viszonyairól
Alakuljon a pozitív érzelmi viszonyuk a valóság fokozatos és folyamatos felfedezésével a természethez,
az emberi alkotásokhoz, a hagyományokhoz, és a szülő
földjükhöz.
A szülő
föld, az ott élőemberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, családi
és a tárgyi kultúra értékeinek megismertetése, pozitív érzelmi kötő
dés alakítása, értékek megő
rzése és
védelme.
Feladatai:
Természetet szerető
, védőemberi értékek alakítása.
Fenntartható fejlő
dés érdekében a környezettudatos viselkedés megalapozása, alakítása
A környezet tevékeny megismertetése.
A gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása.
Meglévőismeretek elmélyítése, rendszerezése.
A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazított. változatos tevékenységek biztosítása
Témaválasztásnál meghatározó a lakóhely a környezet sajátossága.
Megtanítani, felfedezni a környezet szépségét harmóniáját.
Ok okozati összefüggések megláttatása.
Megismertetni lakóhelyünket, ahol élünk.
Elemi közlekedési szabályok gyakorlása.
Ismeretek nyújtása az állatok növények fejlő
désérő
l.
Megismertetni a környezetvédelem alapjait.
A gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességének elő
segítése, a kortárs kapcsolatban
és a környezet alakításában.
Településünkön az erdő
k, a parkok, a mező
k, a rétek, a patakok, a tavak és nem utolsó sorban a
„kisDuna”, is megtalálható. Így van lehető
ségünk a bennünket körülvevőkörnyezet megfigyelésére,
ismeretek, tapasztalatok gyű
jtésére. Együtt csodáljuk meg környezetünk értékeit, szépségeit.
Folyamatosan megfigyeljük a természet változását, amint az évszakok váltják egymást.
Lakóhelyünkön a gazdag természeti környezet mellett történelmi nevezetességek is találhatók, amelyek
védelmére neveljük a gyermekeket.
A környezettudatos magatartás megalapozása

A környezetvédelem, az egészséges emberi léthez szükséges emberi környezet fenntartását szolgálja,
a környezeti nevelés része.
Nevelő
munkánk során azt szeretnénk, hogy a felnövekvőgeneráció majd okosabban bánjon a
természet erő
ivel.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne a környezeti problémák, a környezet veszélyeztetése és
pusztítása kapcsán halljanak a természetrő
l, hanem az érintetlen természettel való foglalkozás, a
természetre való rácsodálkozás élménye legyen a döntő
, mert az óvodáskorú gyerekek számára ez a
legfontosabb.
Nemcsak az ismeretek megtanítása a célunk, hanem a megfelelőérzelmek formálása, a személyes
élmények szerzése.
Ahogy érzünk és viszonyulunk mi felnő
ttek a környezetünkhöz, úgy alakítjuk gyermekeink érzelmeit is.
Az óvodás kornak a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretei, és a gyakorlati tapasztalatszerzések
alapja a cselekvés. Cselekvés útján jön rá a gyermek az összefüggésekre, tanul meg látni,
gyönyörködni, érzelmileg is kötő
dni elő
ször mikro, majd makró környezetéhez.
Mindazt az értéket és szépséget, amit a természet hordoz magában feladatunk megő
rizni.
A természet megszerettetésének alapfeltétele az óvónőszemélyisége, érzékenysége a szép iránt.
Már az óvodás korban személyes példaadással rá kell ébresztenünk a gyermeket arra, hogy hogyan
kell tudatosan együtt élni környezetünkkel, hogyan kell védeni azt.
Feladatunk:
● Természet világának megismertetése, növény és állatvilág sokszínű
ségének együttes
felfedezése, megszerettetése, ezáltal elő
mozdítva az értékek megóvását
● Természeti és társadalmi környezethez a pozitív érzelmi viszony kialakítása
● Azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való kapcsolatos
környezettudatos életvitel kialakításához
● A környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása
Szokáskialakítás
Téli madáretetés az óvoda udvarán
Vigyázzanak környezetük rendjére, tisztaságára
Vigyázzanak a településünkön található mű
emlékekre, ne rongálják azokat
Fák ágát ne tördeljék.
Az utcán, az óvoda udvarán ne szemeteljenek, a papír zsebkendő
t a szemétkosárba dobják.
A rovarokat, bogarakat ne tapossák el, hagyják a természetes környezetébe.
Erdőben ne lármázzanak, ne zavarják a vadállatok nyugalmát és ne szemeteljenek.
A védett virágokat ne szedjék le.
A településünket átszelőpatakba ne szemeteljenek.
4.2.1. MATEMATIKA:
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek a
birtokába is jut, és azokat tevékenységeiben alkalmazza.
Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélő
képessége, fejlő
dik térsík
és mennyiségszemlélete.
Célja:


● Megteremteni annak a lehető
ségét, hogy tevékenykedések, cselekvések során fejlő
djenek
képességeik, alakuljon ki bennük pozitív viszony a késő
bbi matematikához úgy, hogy közben
többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, a rátalálás, felismerés, a tudás örömét.
● A matematikai nevelés a tevékenységek gazdag választékával lehető
séget teremt a
gyermekeket körülvevőkörnyezővalóság formáival kapcsolatos tapasztalatszerzésre.
● Meghatározó szerepet kap a képességeinek fejlesztésében. Első
sorban a megismerő
képességek: észlelés, érzékelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, problémalátás,
problémamegoldás, konstruáló és ítélő
képesség területén.
Feladatai:
A környezővalóság formáinak és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatok szerzése.
Értelmi képességek
● Tapasztalás, érzékelés, észlelés, megfigyelés, gondolkodás, összefüggések
felismerése
● Konstruálás: szabad alkotások, egy  egy feltételeknek megfelelőformák, mennyiségek
előállítása, megkeresése
● Ítélő
képesség: annak megítélése, hogy egy tulajdonság igaz, vagy nem igaz adott tárgyra,
● A minket körülvevővilág mennyiségi formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése,
megtapasztalása
● Játék során adódó matematikai helyzetek kihasználása.
● Matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, megtapasztalása.
● Térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.
Várható fejlő
dés az óvodáskor végén:
A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk
nevét.
Tudják születési helyüket és idejüket.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében.
A gyermekek ismerik a környezetükben lévőintézményeket, üzleteket, mű
emlékeket, és azok
védelmét.
Ismerik a környezetükben elő
forduló háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
Ismerik környezetük növényeit és azok gondozását.
Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában.
Ismerik a közlekedési eszközöket.
A tárgyakat meg tudják számlálni, legalább tízig.
Össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín szerint.
Megkülönböztetik a jobbra, balra irányokat,
Értik a helyeket kifejezőnévutókat (pl. alá, fölé, közé, stb.)
Alakul ítélőképességük, fejlő
dik tér, sík, mennyiségszemléletük.
Kialakult a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő
, jól érthetőbeszéd.
Matematikai tartalmú ismereteiket tevékenységekben tudják alkalmazni.

4.2.2. MUNKA JELLEGŰTEVÉKENYSÉGEK
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvőtanulással sok vonatkozásban
azonosságot mutató azzal egybeesőmunka és munkajellegűjátékos tevékenység az önkiszolgálás,

segítés az óvodapedagógusoknak, más felnő
tteknek a csoporttársakkal együtt.
Később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, /az elvállalt naposi vagy egyéb
munka /
A gyermekmunka jellegűtevékenysége:
Örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység.
A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitű
dök és
képességek, készségek, tulajdonságok (kitartás, önállóság, felelő
sség, céltudatosság) alakításának
fontos lehetősége.
A közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakulásának eszköze a saját és mások elismerésére
nevelés egyik formája.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való
együttműködést, és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztőértékelést
igényel.
Célja:
A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, képességek, tulajdonságok,
kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelesség
teljesítését.
Feladatai:
A gyermekek értékteremtőegyüttmű
ködési képességének fejlesztése
A kitartás, önállóság, feladattudat, feladattartás, együttdolgozás fejlesztése
A rendezett környezet iránti igény kialakítása
Megfelelőattitű
dök képességek, készségek, tulajdonságok alakítását.
A gyermekek cselekvőtapasztalással, minél többször éljék át a munka örömét, szépségét, hogy
önként végzett aktív tevékenység legyen számukra.
A különbözőtípusú munka jellegűtevékenységek tervezése, s azok feltételeinek biztosítása:
A különbözőmunkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját személyiségével kapcsolatos
munkák, a csoport érdekében elvégzett egyéb munkák.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne idő
szakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos
tevékenység legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba. A munka fajták közül ki kell emelnünk az
önkiszolgálást, amelyek az óvodás kor kezdetétő
l fogva igen nagy jelentő
ségű
ek. A gyermekek
magukkal kapcsolatos minden teendő
t, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása, a
lehetőlegkorábbi idő
tő
l kezdve próbálja önállóan elvégezni. A munka megosztása során fontos
feladatunknak tartjuk, hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan dönteni, feladataikat egymás között
megosztani. Igyekszünk tisztán tartani a környezetünket. Az udvaron található elő
forduló szemetet
folyamatosan felszedegetjük, a lehullott faleveleket összegereblyézzük. A munkavégzéshez szükséges
eszközök hozzáférhetőhelyen vannak, a gyermekek rendelkezésére állnak.
Várható fejlő
dés az óvodáskor végén:
A rájuk bízott feladatot, munkát önállóan, szívesen végezzék.
Figyeljenek saját maguk és környezetük rendezettségére.
Megfelelőigényszint alakuljon ki a környezetével kapcsolatban.
Fejlődjön önbizalmuk, felelő
sségérzetük, kitartásuk és kialakul a munka iránti tisztelet,

megbecsülés.
4.3.

MOZGÁS

Minden gyermeknek joga van, hogy egészségesen éljen.
Ennek egyik igen fontos, és elengedhetetlen momentuma a mozgás.
Az óvodai nevelés minden napján lehető
séget kell biztosítani a mozgásra.
A rendszeres egészségfejlesztőtestmozgás a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes helyhelyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek tanulásának,
valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlő
désének szakasza.
Mindezt sokszínű
, változatos és örömteli biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékkal szükséges
elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlő
dés kedvezőegymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvező
en hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlő
désére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlő
dését.
Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerő
sítik és
kiegészítik a gondozás, és egészséges életmód hatásait.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységet kiegészítik az irányított
mozgásos tevékenységek.
A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is.
Együtt hatnak a gyermek személyiségére a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttmű
ködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás
fejlődésére.
A spontán – a játékban azon belül a szabad játékban – megjelenőmozgásos tevékenységeknek az
egészségfejlesztőtestmozgásnak az óvodai nevelés minden napján minden gyermek számára
lehetőséget kell biztosítani. Figyelembe véve az egyéni szükségleteket és képességeket.
Törekedni kell a gyermeket legjobban fejlesztő
, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására, a szabad levegőkihasználására.
Mindez munkánk rendkívüli gondosságát, tervszerű
ségét kívánja meg.
A gyermekek minden képességét akkor kell kipróbálni, amikor adottságai erre már megértek.
Nagyon jól meg kell ismernünk minden ránk bízott gyermeket, mert mindenki csak a saját egyéni
tempójában fejleszthető(kivárás!).
Célja:
Testséma kialakítása, testrészek neveinek bevésése a mozgásformák hétköznapi megnevezése és
megismerése, a téri fogalmak megértése, lemozgása.
A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek, teherbíróképességének, egyes szervek
teljesítőképességének fejlesztése, melyek felerő
sítik az egészséges életmódra nevelés hatását.
Feladatok:
A természetes mozgás, a testi, cselekvőés feladatmegoldó képességük, ügyességük, állóképességük
fejlesztése.
Mozgáskultúrájuk, bátorságuk, fegyelmezettségük, kitartásuk erő
sítése.
A társra figyelés fontosságának kialakítása.
A torna, a mozgásos játékok segítségével a gyermekek természetes mozgásának (járás, futás, ugrás,
támasz, függés, egyensúlyozás, dobás)

A testi képességeinek, mint az erő
, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés fejlesztése.
Az egészséges életmódot erő
sítőegyéb tevékenységek, teremben és szabad levegő
n, eszközökkel és
eszközök nélkül spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján.
Lehetőség biztosítása  az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével – minden gyermek
számára.
Várható fejlő
dés az óvodáskor végére:
Növekszik teljesítő
képességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelőritmusúvá válik.
Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban, ugrásban növekednek.
Sokféle mozgáselemet ismernek.
Alakul finommotorikájuk
Cselekvő
képességük gyors, mozgásban kitartóak.
Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni.
Megszeretik és igénylik a mozgást.
Betartják a szabályokat a különbözőversenyjátékok, ügyességi játékok, játszásakor.
Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni.
Mozdulatokat képesek utánozni.
Mozdulatokat képesek hallás után végezni.
Testrészeit ismeri és megnevezi.
Testsémája kialakul.
Kialakul a szem  kézláb koordinációjuk.
Erősödik mozgáskultúrájuk, bátorságuk, fegyelmezettségük, kitartásuk
Figyelnek társaikra.

4.4.

VERSELÉS MESÉLÉS

Célja:
A magyar népköltészet eszközeivel a gyermekek értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlő
désének és
fejlesztésének segítése.
Mese segítségével a külvilág és az emberi belsővilág legfő
bb érzelmi viszonyainak és
viselkedésformáinak feltárása.
A gyermek ráébresztése a pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
A nyelv szépségének, kifejező
erejének megismertetése.
A helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés
megalapozása.
* a kulturális sokszínű
ség jogainak elismerése és tisztelete *
A szülő
k nevelési szemléletének formálása.
A gyermek szemléletmódjának és világképének alakítása
Feladatok:
A mesélőés a hallgató közötti benső
séges viszony kialakítása.
A hangulat és élmény biztosítása.
A felhasznált irodalmi anyag igényes összeválogatása, / népi, klasszikus és kortárs irodalmi mű
vek
egyaránt /.
A korosztálynak megfelelőirodalmi élmény nyújtása.

A magyar kultúra értékeinek átörökítése.
A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése.
A bábjáték szükségszerű
sége a dramatizálás fontossága.
A tudat alá szorított problémák, félelmek, szorongások feloldása, kijátszása a báb segítségével.
Belsőképvilág kialakítása, irodalom iránti tisztelet.
Saját vers és mese alkotásával, annak más tevékenységgel rajzolással való kombinálásával a kreatív
önkifejezés lehető
ségének biztosítása.
Az óvodában nem elég elő
adni a meséket, költeményeket, feltétlenül kell egy meghitt sarok, ahol
állandóan mesélünk és ahhoz meg kell teremteni a megfelelőhangulatot
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan
eleme.
A mese feltárja a gyermekek elő
tt a külvilág és az ember belsővilág legfő
bb érzelmi viszonylatait, a
lehetséges, megfelelőviselkedésformákat. A tárgyi világot is megelevenítőszemléletmódja, és az
ehhez társuló okokozatokat feloldó mágikus képek, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a
pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
A gyermekek a nap folyamán kedvükre nézegethetik a könyveket, bábozhatnak, helye és ideje van
mindig, ahányszor a nap folyamán lehető
ség és igény van rá. Ilyen értelemben a mese a mondókázás
és a verselés része az egész óvodai életet átfogó anyanyelvi és érzelmi nevelésnek.
A gyermekeink mindennap hallanak mesét a délelő
tt folyamán és a pihenés elő
tti idő
ben.
A verselést a mondókázást, dajkarímeket, dúdolókat játéktevékenységként élik meg. Fő
ként mozgással
kísérhetőritmusos, népi hagyományokhoz kapcsolódó népköltészetbő
l válogatunk.
A válogatást a magyar népmese, népköltészet fő gerince mellett irodalmi mű
vekbő
l is
merítjükkapcsolva az évszakokhoz az év jeles ünnepeihez, a napi tevékenységhez, élményhez.
Megismertetünk a gyermekekkel néhány tájjellegűSzigetközi mesét. Timaffy László gyű
jteményébő
l
A tündértó titka címűkönyvbő
l kis településünkre vonatkozót, Hédervári Kontfa és a Kő
vé vált
kenyereket mindenképpen
Várható fejlő
dés az óvodáskor végén:
Szeretik, igénylik a mese, vers mondókázás élményét.
Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik, a figyelem fenntartásának a
jelzései.
Játékukban megjelenítik mesei élményeiket, az ismert mesei motívumok bábozása,
dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásaik közé tartozik.
Gazdagodik szókincsük, kifejező
készségük, képesek néhány gondolatban közölni rövid
történeteket, meséket elmondani, kitalálni.
Átélt élmények alapján erő
södik énképük, a közösségi hovatartozásuk
A mesekönyvek képeit hosszan nézegetik.
Kérik a felnő
ttet, hogy meséljen róluk.
A könyvekben képek alapján megtalálják legkedvesebb meséiket.
Különválasztják a reálist a mesei világtól.
Viselkedésükön, tekintetükön látszanak a belsőképzeleti képek készítésének jelzései.

4.5. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud.
Játékot, zenét, örömet.
Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Az a szellemi táplálék válik javára
Amit maga is kíván.”
/Kodály Zoltán /
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs mű
vészeti alkotások fontos eszközül
szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának
alakításában.
Célja:
Az ölbeli játékok a népi gyermekdalok az éneklés és az énekes játékok nyújtsanak örömet a
gyermekeknek.
Minél több zenei élményhez juttassuk gyermekeinket, amely fejleszti zenei ízlésüket, esztétikai
fogékonyságukat és megalapozza zenei anyanyelvüket, népi kultúránk alapjainak megismerését.
Élményt nyújtó közös énekzenei tevékenység során a dallam, a ritmus, a mozgás szépségének
felismertetése.
A zenei anyanyelv kialakulásának elő
segítése
A szülő
földhöz való kötő
dés a hazaszeretet megalapozása
Feladatai:
A gyerekek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és
zenei kreativitásának alakítása
A gyermektánc felkarolása
A felhasznált zenei anyagok igényes tiszta forrásból származó életkornak és az adott csoport
képességszintjének megfelelőválogatása
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tiszta forrásból válogatott mondókák, dalok, népi
gyermekjátékok a zenei nevelésünk szerves részévé váljanak,
A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetiségi, a kisebbségi
nevelés esetében a gyermek hovatartozását.
Dalt csalogat előséta során egy csigabiga, örömtelibb a mozgás egy mondóka kíséretében, énekszóra
hívhatják játékba egymást a gyerekek, altatóra altatjuk a babákat és még számtalan spontán lehető
ség
kínálkozik számunkra, ha megfelelő mennyiségű és minő
ségű biztos tudású zenei anyaggal
rendelkezünk. Amikor a gyerekek már önfeledten képesek a csoportban, az udvaron „danolászni”, úgy
gondoljuk, jó úton járunk.
Falusi óvoda lévén a változatosságra számtalan lehető
ségünk kínálkozik. Az erdei vízcsobogástól a
suhogó fák hangján át, a szelíd és sikoltozó madárhangok összehasonlításán kívül az épületek közötti

visszhangjátékon túl még sok  sok érdekesség vár közös felfedezésre 3  7 éves kor között. Ezek a
találékony, ötletgazdag, lelkesedőkisgyerekek kiváló partnerek számunkra a zenei nevelés terén.
Minden létező
, ami körülvesz bennünket, hangot ad. A gyermekek ezt maximálisan ki is használják.
(Két fakocka is gyönyörű
en tud szólni.)
Napközben bármikor: hangulattól, játéktól, tevékenységtő
l függő
en, énekelünk, játszunk énekes
játékokat, használunk ritmushangszereket.
Az időjárástól függő
en igyekszünk minél több lehető
séget biztosítani a szabadban való játékra,
körjátékok, fogócskák, kiszámolók, stb.
Alkalmat adunk a gyerekeknek, hogy alkalmasint „elengedhessék” a hangjukat, erre az udvar, a friss
levegőa legalkalmasabb.
„Ma csaknem teljesen felbomlottak azok az összetartó, mély emberi kapcsolatok által összefű
ző
dő
emberi közösségek, melyek a mi népi kultúránkat teremtették és életben tartották.
Ám a kultúra értékei megváltoztatott körülmények között is tovább élhetnek”  
írta Barsi Ernő
.
Elengedhetetlen, hogy nemzettudatunk erő
sítéseként megismerjük népi hagyományaink értékeit,
szépségeit és legjobb tudásunk szerint adjuk tovább óvodásainknak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a mai gyerekek is szívesen játszanak népi jeleneteket, mert melegséget árasztanak, könnyen
elsajátíthatók, közösségformáló erejük van és a felhasznált kellékek (kalap, kendő
, kötény, bokréta,
hangszerek, stb.) vonzók az óvodáskorú gyerekek számára is.
Természetesen itt is, mint minden egyéb területen az életkornak, az adott korcsoportnak és az egyéni
képességeknek megfelelő
en kell, választunk a kínálatból.
Felelő
sséggel, igényesen, meggondolt, alapos válogatást, pontos, precíz felkészülés elő
zi meg.
A felhasznált zenei anyagok megfelelőösszeválogatása, életkornak és az adott korcsoportnak
megfelelő
en történik.
Várható fejlő
dés óvodáskor végére:
A gyermekek önként és élvezettel játszanak énekes játékokat, szívesen mondókáznak, azt
beépítik játékukba.
Gátlások nélkül, egyedül is énekelnek, önállóan elő
veszik, használják a rendelkezésükre álló
hangszereket.
Képesek ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.
Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok, mondókák ritmusát.
Igénylik és élvezettel figyelik a zenehallgatást.
Meg tudják különböztetni a zenei fogalompárokat / gyors – lassú, magas – mély, halk – hangos /

4.6.

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA

A gyermeki alkotás a belsőképek gazdagítására épül.
A gyermeki személyiség fejlesztésének fontos eszközei az ábrázolás különböző fajtáival, a
műalkotásokkal, a népmű
vészeti elemekkel, és az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
Célja:
A gyermeki személyiség fejlesztése az ábrázolás különbözőfajtáival, a mű
alkotásokkal, a népmű
vészet
elemeivel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés útján.

A gyermek a tevékenységet örömmel, szívesen végezze, hogy belsőlelki világát képben
megjelenítve feszültségét oldja, indulatait levezesse, s megújulva, felfrissülve, pozitív
érzelmekkel telítve folytathassa a napot.
Feladatai:
Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret biztosít.
A tevékenységi vágy és igény kialakítása.
A gyermeki alkotó  alakító tevékenység feltételeinek megteremtés: megfelelőlégkör, hely, idő
,
valamint megfelelőminő
ségűés mennyiségűeszköz és anyag álljon a gyermekek
rendelkezésére.
A gyermekek megismertetése az ábrázolás eszközeinek használatával, rajzolás mintázás
különbözőtechnikáival, és eljárásaival.
Egyéni fejlettséghez és képességhez igazodó képi – plasztikai kifejező
képességek, komponáló, térbeli
tájékozódó és rendező
képességek alakulásának elő
segítése.
A gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagítása, képi gondolkodás fejlesztése.
Jutassa a gyermeket a kreativitás önkifejezésére és az alkotás öröméhez, mely a belsőképek
gazdagítására épül.
Legyenek képesek a környezetük esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására.
A vizuális képességek fejlesztése.
A gyermekek esztétikum iránti vonzódásának, jó ízlésének megalapozása.
Tapasztalatszerzési lehető
ségek és élmények biztosítása.
A gyermeki alkotóalakító tevékenység feltételeinek a megteremtése:
Az alkotó tevékenységhez méretben, minő
ségben megfelelőeszközök szükségesek. Kiválasztásukban
a praktikum, célszerű
ség és esztétikum domináljon.
Elegendőidőbiztosítása, nyugodt légkör megteremtése.
A rajzoláshoz, festéshez, mintázásanyagformáláshoz, szövésfonáshoz, origamihoz, vágásnyíráshoz,
ragasztáshoz, varráshoz, építéshez és mű
alkotással való ismerkedéshez megteremtjük a feltételeket a
mindennapi szabad játékban is.
Kezdődjön el az esztétikum iránti érzékenység kialakítása.
Megtervezzük a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit.
A gyermekeknek legyen lehető
ségük az érdeklő
désüknek megfelelőszabad téma választására.
A képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, papírragasztással, anyagba, homokba karcolással,
nyomattal.
A gyermekek vegyenek részt a plasztikai alakításban, ismerjék meg az anyagok alakíthatóságát,
gyurkálva, gömbölyítve, sodorva, stb.
Saját élményeken alapuló cselekmények témában jelenjenek meg a mesék, énekes játékok, ünnepek
eseményábrázolásai is.
A gyermekek plasztikai munkájában is jelenjen meg közös térbeni, többalakos kompozíció, egyegy
mesejelenet, stb.
Készítsenek bábokat, játék kellékeket és vonják be szüleiket az óvoda szépítésébe.

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása.

Az alkotóalakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak.
Annyi gyermek vegyen részt a tevékenységben, amennyit az adott technika lehető
vé tesz.
Várható fejlődés az óvodáskor végén:
Alkalmazzák az ábrázolás különbözőfajtáit./ rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, kézi munka /
A gyermekek alkotására jellemző
, a részletes formagazdagság, a színek egyéni alkalmazása.
Emberábrázolásukban megjelennek a részformák.
Örülnek az alkotásuknak és a közösen elkészített kompozíciónak.
Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttmű
ködő
k.
Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat, járatosak a hozzá szükséges
eszközök használatában
Rácsodálkoznak a szép látványára, és tudnak gyönyörködni benne.

4.7. A TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Célja
:

A tanulás az óvodában utánzásos spontán és szervezett tevékenységek keretében segítse előa teljes
gyermeki személyiség fejlő
dését képességeinek fejlesztését tapasztalatainak bő
vítését, rendezését.
Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, az óvodapedagógus által kezdeményezett
tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben.
Feladata:
A tanulást támogató környezet megteremtése
A gyermek cselekvőaktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés
lehetőségének biztosítása, kreativitásának erő
sítése.
A gyermekek ismereteinek, tapasztalatainak a bő
vítése, feldolgozása, megismerési képességeinek
készségeinek fejlesztése.
A gyermekek személyre szabott pozitív értékelése
A környezet önálló megfigyelésére, felfedezésére való nevelés.
A valósághűészlelésre való képesség, problémamegoldó és kreatív gondolkodásra nevelés.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
Utánzásos minta és modell – követéses magatartás – és viselkedéstanulás
(szokások kialakítása)
Spontán játékos tapasztalatszerzés az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetben,
természetes környezetben
Játékos cselekvéses tanulás
A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülőismeretszerzés
Az óvodapedagógus által kezdeményezett, irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
formájában, szervezeti idő
keretben.
Gyakorlati problémamegoldás
Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül. A tanulás alapja az óvónőés gyermek kölcsönös
egymásra ható közös tevékenysége.

A játékot tekintjük a legfő
bb ismeretszerzési lehető
ségnek ezért első
sorban a játszás élményéhez
igyekszünk hozzájuttatni a gyermekeket. Ez biztosítja az értelmi –szociális és intellektuális képességek
fejlődését. A szabadon választott játék óriási információhalmazt tartalmaz
Fontosnak tartjuk a tanulási folyamatban a gyermekek élményeinek meghallgatását, az érdeklő
dő
kérdezési kedvét, s azt, hogy mennyire nyitott a világra.
A nevelésünk másik kiinduló pontja a helyi adottságaink, környezetünk ahol élünk.
A falusi környezet adta lehető
ségek (állattartás, növénytermesztés) és a falunkban található parkok,
erdő
, rétek tapasztalatszerzési lehető
ségeinek kiaknázása.
Folyamatosan figyeljük meg az évszakokat, az idő
járás elemeit, jellemző
it és hatását a növény illetve
az állatvilágra, az emberre és környezetére. Gyönyörködünk a táj szépségében, színeiben.
A tanulási folyamatban nagyon lényeges az utánozható pozitív példa. A gyermeknek lehető
séget
adunk a próbálgatásra, a felfedezőtanulásra az „ahá „élmény átélésére.
Mindezeket olyan légkörben igyekszünk kialakítani, amelyben a gyermek szorongás nélkül,
érdeklődéssel tevékenykedhet.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a
gyermekek személyiségének kibontakozását.
A SZERVEZETT TANULÁS FORMÁI
/javaslat/
A szervezett tanulás idő
keretei
A gyermek együttmű
ködőképességét, feladattudatát fejlesztő
, növekvőidő
tartamú ( 5 35 perces)
csoportos foglalkozások szervezésével történik
:
Hetente ismétlő
dőközös tevékenységeket tartalmazó heti rend napi bontásban
Gyermek
hétfő
kedd
szerda
Csütörtök
péntek
ötlete, kedve, spontán
érdeklődése
szerint ,
vagy az óvónő
kezdeményezésére
szervezett
tevékenységek

Szervezett
tevékenységek .
PL.

Külsővilág tevékeny megismerése
Mennyiségi téri forma ismeretek
Verselés mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés,mintázás,kézimunka

mozgás
Egyéni
fejlesztés

mozgás
Egyéni
fejlesztés

5. FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
Célunk:
az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése, fejlő
désének elő
segítése.
● A családi és az óvodai nevelési folyamat eredményeként, a kisgyermek többsége hathétéves
korra eléri 
az iskolai élethez szükséges fejlettségi szintet.
● A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd
az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik
● .A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehető
séget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre
● Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:

● testi, lelki és szociális érettség, amelyek mindegyike a sikeres iskolai munkához egyaránt
szükséges.
● Testileg egészségesen fejlő
dőgyermek 6 éves kora körül eljut az elsőalakváltozásig:
megváltoznak a testarányai, megkezdő
dik a fogváltás
● Az arányos testi fejlettség, teherbírás, összerendezett koordinált mozgás, harmonikus
finommozgásra képes
● Mozgását, viselkedését testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
● Lelkileg egészséges gyermek nyitott érdeklő
désével készen áll az iskolába lépésre.
● Tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez.
● Képességei folyamatosan fejlő
dnek, érzékelése, észlelése folyamatosan differenciálódik
● Téri észlelése fejlett, kialakult az akusztikus és a vizuális differenciációja
● Testséma kialakult
● Figyelme szándékosabban tartalmában, terjedelmében nő
, az elemi fogalmi gondolkodás
megjelenik
● Az önkéntelen bevésés és felidézés mellett a szándékosság is megjelenik A felidézés mind
nagyobb szereppel jelentkezik
● Képes szín, forma, nagyság, idő
rendiség alapján csoportosítani és elemi okozati
összefüggéseket felismerni.
● Érthető
en, folyamatosan 
kommunikál,
beszél.
● Gondolatait, érzelmeit mások számára érthetőformában, életkorának megfelelőtempóban és
hangsúllyal tudja kifejteni.
● Különbözőmondatszerkezeteket alkot.
● Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat.
● Végig tudja hallgatni és megérteni mások beszédét.
● Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérő
l, ismeri szű
kebb lakóhelyét, a
környezetében élőnövényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét.
● Szociálisan egészségesen fejlő
dőgyermek, kedvezőiskolai légkörben készen áll az iskolai élet
és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttmű
ködésre, kapcsolatteremtésre
● Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni
● Késleltetni tudja szükségletei kielégítését
● Feladattudata kialakulóban van: 
a feladatot megérti, feladattartása megfelelő
, a feladatok
elvégzése eredményes
kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme, alakulása biztosítja mind ezt.
● Szükség szerin kreatív
A sajátos nevelési igényűgyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett
pedagógiai munka mellett érhetőcsak el a fentiekben leírt fejlettségi szint
Az óvodai életet mindezek tudatában szervezzük, különös tekintettel az egyéni érésre, fejlettségi
szintre, a szociális hátrányok kompenzálására.
Az 
3 éves kortól kötelezőóvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata
változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlő
désének elő
segítése.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény
elvárásait az iskolába kerülőgyermekekkel szemben
● A gyermekek eljutnak pontos, valósághűészleléshez, mellyel ismereteik megalapozottak
lesznek.
● Képesek
lesznek a figyelemösszpontosításra, a problémamegoldó kreatív gondolkodásra.

● Megismerkednek 
az elemi ok okozati összefüggésekkel. A környezet mennyiségi formai,
színbeli eltérésével, matematikai fogalmakkal.
● Kialakulnak jártasságaik, készségeik, képességeik, melynek révén az érzelmileg motivált
cselekvés gondolkodási szintjérő
l eljutnak a fogalmi gondolkodásig.

6.KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐGYERMEK
a) Különleges bánásmódot igénylőgyermek:
a.a) Sajátos nevelési igényű
a.b) Beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdőgyermek
a.c) Kiemelten tehetséges gyermek
b) A gyermekvédelemrő
l és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos helyzetűés
a halmozottan hátrányos helyzetűgyermek

a.a) Sajátos nevelési igényűgyermek _
Az a gyermek, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elő
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlő
dési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás –
szabályozási zavarral) küzd.
a.b) Beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdőgyermek:
Az a különleges bánásmódot igénylőgyermek, aki a
szakértő
i bizottság véleménye alapján
az
életkorához viszonyítottan jelentő
sen alul teljesít. Társas kapcsolatai problémákkal, tanulási magatartási
szabályozási hiányosságokkal küzd. Közösségbe való beilleszkedése, további személyiségfejlő
dése,
nehezen vagy sajátos tendenciát mutat, 
de nem minő
sül sajátos nevelési igényű
nek.
a.c) Kiemelten tehetséges gyermek
Az a gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában, magas fokú
kreativitással rendelkezik és felkelthetőbenne a feladat iránti erő
s motiváció, elkötelezettség.
Esélyegyenlő
ség biztosítása
Az óvodába járó hátrányos helyzetű
, halmozottan hátrányos helyzetűés kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek esélyegyenlő
ségének biztosítása az óvoda kötelessége.
Az óvodai nevelés meghatározó jelentő
ségű
:
● az idegrendszer fejlesztésében,
● a készségek, képességek alakításában,
● a személyiségfejlesztésben,
● a szocializáció alakításában,
● a tanulási képesség magalapozásában,
Tudatos óvodapedagógiai tevékenység szükséges a hátrányok csökkentéséhez,

Az adott problémák korrekciójához, esetleges prevenciójához, mely az óvodavezető
, az
óvodapedagógusok és a teljes alkalmazotti kör kötelessége és felelő
ssége.
Nevelés alapelvei:
● A gyermeknek joga, hogy különleges bánásmódban részesüljön
● Integrált nevelés feltételeinek biztosítása
● Inkluzív pedagógia megismerése, megvalósítása
● Korai felismerés
● Megfelelő időben és megfelelő módon biztosított korai fejlesztés
● Nyitott befogadó, elfogadó, szeretetteljes élményeket nyújtó környezet
● A gyermeket olyannak szeretjük, amilyen és úgy segítjük, hogy önmaga lehessen
● Igényjogosultság megállapításától kezdve gondoskodni kell az állapotának megfelelő
pedagógiai gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátásról
● Ellátást a szakértő
i bizottság véleményében foglaltak szerin kell biztosítani
● a gyermekek adott fejlettségi szintjéhez igazodó differenciált képességfejlesztés
● Esélyegyenlő
ség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége során
● Befogadó intézményként a szülő
kkel együttmű
ködve, együtt nevelve
● Egyéni sikereket segítőtulajdonságok funkciók fejlesztése
● Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel és a speciális szakemberekkel

7. GYERMEKVÉDELEM
Célja
:
Fogja át az óvodai élet egészét és biztosítsa a gyermekeket megilletőjogok érvényesülését és alapvető
szükségleteinek kielégítését.
Hátránykompenzálással az esélyegyenlő
ség biztosítása az eltérőszociális és kulturális környezetből
érkezőgyermekek számára
Az erre rászorulók érdekében, ő
rködjön a veszélyeztetett és hátrányos helyzetűgyermekek elviselhető
életlehetőségei felett.
Feladatunk:
A gyermekek alapvetőszükségleteinek, érzelmi biztonságának maximális biztosítása
Az optimális fejlő
dési folyamat biztosítása az óvoda tárgyi és személyi feltételével
A tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő
, támogató attitű
d, szeretetteljesség, következetesség,
jellemezze az óvodapedagógus nevelő
fejlesztőmunkáját.
Hátrányos helyzetűgyermekek felzárkóztatása, segítése tehetségének kibontakoztatásában.
A migráns gyermekek nevelése során biztosítjuk az önazonosság megő
rzését, ápolását, erő
sítését az
interkulturális nevelésen alapuló integráció lehető
ségét, az emberi jogok és szabadságok védelmét
Hátrányos helyzetűgyermek: az, akinek a családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzőmegállapította.
Halmozottan hátrányos helyzetűgyermek: a hátrányos helyzetűgyermekek közül az a gyermek, akinek
a törvényes felügyeletét ellátó szülő a gyermekek védelmérő
l és gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint: tartós nevelésbe vettek.

A gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek:
● A szociálisan hátrányos alacsony jövedelemmel rendelkező
k/
● A szabálytalan családban élő
k
● Több generációs együttélés /szű
kös lakáskörülmények,
● Egészségtelen lakhatási feltétel
● Deviáns környezet szocializációs ártalmai alkoholizmus, drogfüggő
ség, játékszenvedély
● Szülő
k alacsony iskolai végzettsége
● A hosszantartó betegségben élő
k
A munka alapja a gyermekvédelmi törvény, a közoktatási törvény, a szociális törvény rendelkezései.
A gyermekek helyzetének felmérése, segítése mindnyájunk számára fontos feladat, hiszen a
gyermeknevelést ezek tudatában végezzük.
A gyermekvédelem a gyermekek, jogainak tiszteletben tartásával kezdő
dik, az egészséges testilelki,
érzelmi fejlődésén keresztül, az óvodában a játékhoz való joggal egészül ki. Ugyanakkor első
dleges,
hogy joga van a gyermeknek családban felnő
ni, és nevelő
dni. Az óvoda segít ebben, de szülő
i
felelősséget, jogot nem vállalhat.
A szülő
k leginkább gyermekük óvónő
jével vannak ő
szinte, benső
séges viszonyban.
Így a gyermekvédelmi felelős munkája az óvónő
kön keresztül érvényesül a mindennapokban.
Óvodánkban a gyermekvédelemmel kapcsolatos teendő
ket a gyermekvédelmi felelő
s látja el.
A gyermek veszélyeztetésére utaló jelek:
● Fizikai bántalmazása.
● A gyermek szexuális zaklatása.
● Szülő
i felügyelet hiánya.
● Elhanyagoló szülő
i magatartás.
● Hajléktalanság, rendkívüli rossz lakáskörülmény.
● Pszichés bántalmazás.
● Nem megfelelőtáplálkozás.

8. INTÉZMÉNYÜNK SZOLGÁLTATÁSAI
Napközi otthonos óvoda lévén napi háromszori étkezés  térítés ellenében.
Logopédiai foglalkozások a rászoruló gyermekek részére
Gyógypedagógus /szükség esetén /

9. ÓVODÁNK ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
. AZ ÓVODA IRÁNYÍTÁSISZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, SÉMÁJA
/ Az érvényes SZMSZ tartalmazza /
Az óvoda vezetése:
/ Az érvényes SZMSZ tartalmazza /

A nevelő
munka
ellenő
rzése, értékelése:
Szabályait az SZMSZ, az
éves munkaterv melléklete, és az ellenő

rzési ütemterv tartalmazza /
Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlő
désének nyomon követése, partneri
elégedettségmérés
/ Szabályait az érvényes SZMSZ, tartalmazza
A gyermekek fejlő
désének nyomon követése
A gyermekek fejlő
désének nyomon követése, mérése a pedagógiai munka magalapozott tervezésének
egyik feltétele. A mérés nem minő
sít, hanem egyszerű
en csak megállapítja, hogy a gyermeknek mi az
erőssége és gyengesége. Az óvodapedagógus erre alapozva készíti el a fejlesztési tervet
A gyermekek fejlő
dését tudatosan nyomon követik a velük foglalkozó óvodapedagógusok
Rendszeresen megfigyelik megnyilvánulásaikat, viselkedésüket, képességeik alakulását. Az egyes
gyermek aktuális fejlettségérő
l rendszeres feljegyzéseket készítenek az óvodában kialakuló
dokumentációs rendszer szerint, az úgynevezett 
fejlő
dési lapon
Ugyancsak itt rögzítik a gyermekek sajátosságaihoz igazított mérések tapasztalatait, legyen az spontán
megfigyelés vagy irányított vizsgálat
A fejlő
dési lapok a pedagógiai programhoz illeszkedőtartalmúak, így lehető
ség nyílik arra, hogy a
kitű
zött célokat összevessék a gyermekek személyiség fejlő
désével.
Figyelembe veszik a családi nevelés meghatározó jellegét és szocializációs hatását
A gyermek önmagához viszonyított, mért fejlő
dése arról tájékoztatja az óvodapedagógusokat, hogy
milyen feladatai vannak abban, hogy a gyermekek képességeit kibontakoztassák, szükség esetén
célirányosan fejlesszék.
A fejlődés nyomon követésének szempontjai:
● Testi fejlettség jellemző
i
● A szociális kompetenciák jellemző
i
● Érzelmi akaratin élet sajátossági
● A gyermek fejlő
désének, viselkedésének sajátosságai
● A mozgásfejlő
dés jellemző
i
● Értelmi képességei
Folyamata:
1
.
Egységes bemeneti oldal szabályozása
.
Anamnézis felvétele
a szülőigénye szerint, amely lehet, az óvónő
vel közösen vagy a szülőegyedül
tölti ki az adatlapot, amikor a gyermek óvodába jön. 
Az óvodába lépéstől számított 2 héten belül.
● Gyermek adatai: születési hely, idő
, állampolgársága, lakcíme
● A családra vonatkozó adatok: név, cím, telefon
● Kisgyermek fejlő
désének jellemzői (13.év)
● A gyermek fejlettségének jelenlegi állapota
2. Beilleszkedés tapasztalatai
diagnosztikus helyzetfeltáró mérés 3. életévét követő
en,óvodába lépéstől számítva
egy hónapon belül
Módszere: megfigyelés
Dokumentálás: Gyermek egyéni dossziéja

3.
Folyamatmérés / formatív / félévente / beszéd, hallás, látása, mozgásfejlő
dés + a meghatározott
területeken
Módszere megfigyelés, céllal tervezett tevékenységen keresztül.
Eredményét rögzíteni kell: feljegyzés + fejlettségfelmérőlap
Idő
pontja: évente 2 alkalommal kell elvégezni.
4.Kimeneti mérés szummatív/: ( iskolába menő
k mérése )
Módszere:
 megfigyelés, céllal szervezett tevékenységen keresztül
legyen céltudatos,tervszerűés konkrét.
Felelős: 
A mindenkori csoportvezetőóvónő
Dokumentálás : A gyermek egyéni dossziéja , a csoportvezetőóvónőírásos dokumentációjában,
található
Ellenőrzi:
Az óvodavezető
Kimeneti mérés
: május 31.
/ A programban meghatározott sikerkritériumok alapján készített felmérő
lapok alapján /

Szülői tájékoztatása
● A mérés ténye szerepel az alapdokumentumainkban, így nem kell külön  külön
megkérdezni a szülő
ket. Elég, ha az elsőszülő
i értekezleten, vagy a házi renden keresztül
tájékoztatjuk ő
ket, mert tudniuk kell, hogy a gyermekük fejlő
dését az évek során
folyamatosan figyelemmel kísérjük, mérjük és értékeljük
● Mindig az eredményekrő
l beszéljünk,
● A fejlesztési eredményeket 5 évig meg kell ő
rizni
A szülőtájékoztatásának szervezeti formája a mérés eredményérő

l
Fogadóóra .A fogadóórán legyen jelen a csoport mindkét óvónő
je,Célszerű, ha problémás
esetben az óvodavezetőis jelen van
Az iskola részére a felmérési eredményeket nem lehet automatikusan átadni. Csak a szülő
beleegyezésével, aláírásával, lehet az iskolának továbbítani a gyermek fejlesztési anyagát
Partneri igény és elégedettség mérés : 2 évente
Szülő
k, gyermekek, és a fenntartó elégedettség vizsgálata

9.1. ÉRDEKEGYEZTETÉS, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKVÉDELEM FÓRUMA
Intézményünkben a Közalkalmazotti Tanács képviselő
/SZMSZ, tartalmazza.
A szülő
i érdekérvényesítés szerve: a Szülő
k Szervezete
/SZMSZ és a Munkaterv tartalmazza /
Gyermekek jogai.

/SZMSZ tartalmazza /
Gyermekvédelmi törvény ismerete, megismertetése.
Gyermekvédelmi törvény alkalmazása.

10. ÓVODÁNK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI
Belső szabályozó dokumentumok:
Helyi Pedagógiai Programunk
Csoportnapló
A gyermekek fejlő
désének nyomon követése / gyermekek egyéni dossziéja / csoportnapló
SZMSZ
Belsőmű
ködési dokumentumok /Házirend /
Éves ütemtervek
Továbbképzési terv
Éves munkatervek
Egyéb szabályozó dokumentumok:
Tűzvédelmi szabályzat,
Munkavédelmi szabályzat
Iratkezelési szabályzat

11. ÖSSZEGZÉS
Óvodánk a helyi pedagógiai programját a módosított Alapprogramnak való megfeleltetés és az új,
korszerűpedagógiai látásmódot figyelembe véve 
dolgoztuk át, a 
már évek óta kipróbált és jól mű
ködő
nevelési hagyományokra építve alakítottuk ki, a törvényességnek megfelelő
en.
Pedagógiai szellemiségünket a 
nyitottság, rugalmasság jellemzi. 
Értékeinket 
mindvégig szem előtt
tartva, hagyományainkat megő
rizve, de azokat új látásmódban, szélesebb perspektívában elhelyezve
biztosítjuk a gyermekek sokszínű
, harmonikus, optimális személyiségfejlesztését.
Pedagógiai tudatosságunkat
a tevékenységekhez kapcsolt kompetenciaterületek is hangsúlyozzák.
Óvodánkban a pedagógusok munkájának 
szakmai színvonalát a több féle másoddiplomák és
kiegészítővégzettségek is jól mutatják.
Óvodapedagógusaink 
pedagógiai szabadságát
messzemenő
en biztosítjuk.
Nevelő
testületünk számára a 
gyermek az első
, a legfontosabb.
Programunk biztosítja az egységességet a nevelés minden területén.
A felnőttek / óvónő
k és a dajkák / közötti jó kapcsolat, egymás tisztelete, szeretete, segítése
megkönnyíti munkánkat.
Gyermekszeretetünk, hivatástudatunk segít a mindennapi feladatok ellátásában.
Az óvoda szakmai munkáját leginkább a szülő
k megelégedettségén, visszajelzésén tudjuk lemérni.
Az óvodánkba járó gyermekek 
szüleinek megelégedettségét jelzi, hogy szívesen és tevékenyen
vesznek részt életünkben
Programjainkat
szülő
i értekezleteken, és az intézményben / az arra kijelölt helyennevelő
iben /
kinyomtatott formában ismerhetik meg a szülő
k, érdeklő
dő
k.

12. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK
Az óvodai nevelési program érvényességi ideje:
A nevelő
testület állásfoglalása szerint határozatlan idő
re szól.
A program felülvizsgálata: 4 év
Módosítási lehető
ségek:
 az év végi összegzés alapján a nevelő
testületi döntés értelmében
a nevelő
testület legalább 60 %  a kéri
 szülő
k legalább 60 % a kéri.
 szervezeti átalakítás miatt
 törvényi rendelkezések szerint
Óvodai programunkat megkapják:
Hédervár Önkormányzat KépviselőTestülete
Program nyilvánosságra hozatala: nyomtatott formában
/Óvodánkban bármikor elolvasható /

Legitimációs záradék :
A Hédervár Napsugár Napközi Otthonos Óvoda nevelő
testülete a módosított pedagógiai programot
A 2013. július 10.én megtartott nevelőtestületi értekezleten 100 % os igenlőszavazattal elfogadta .

A Hédervári Napsugár Napközi Otthonos Óvoda Szülő
k Szervezetének képviselő
je
a módosított pedagógiai programmal egyetért:

Dátum:………………………….

……………………………
Szülök szervezetének képviselő
je

A Hédervár Napsugár Napközi Otthonos Óvoda módosított pedagógiai programját az intézményvezető
jóváhagyta :

Dátum: ………………………………..

………………………………..
óvodavezető

13. FELHASZNÁLT IRODALOM
1.

2.
3.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja
Magyar Közlöny 1996. évi 71. sz.  4511  4516.
Az Alapprogramot módosító Kormányrendelet 363 /2012 ( XIi.17.) módosítása alapján
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