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1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 
 

Csörög Pest megyében a Duna bal partján, Váctól 4 km-re keletre a Gödöllő felé vezető út mentén, és 
Budapesttől 30 km-re. Az itt lakó emberek büszkék történelmükre, ápolják hagyományaikat.  
Csörög földrajzi adottságai már az őskori ember számára is vonzóak voltak a letelepedésre. Jellegzetes 
alakzat a miocén (föld-történeti harmadkori) eredetű csörögi Kígyó-hegy, amely vulkanikus eredetű 
andezit kőzetből áll.  
Érdekessége, hogy tulajdonképpen egy tellér része, mely a Keleti-Cserhátból sugárirányban induló 
„kőzet- folyamok” közül a leghosszabb, 21 km. A kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló „hasadék 
vulkán” 221m magas (a Gellért- hegy 235 m). A kúpalakú hegy oldalában a középkortól fogva szőlőt 
termesztettek.  A falunak ezt a részét hívták Nagycsörögnek, a hegy alatti részt pedig az országút 
másik oldalán Kiscsörögnek. Szintén a korai megtelepedést segítették a környéken folyó patakok, 
például a Hartyán- és a Sződrákos-patak. 
 Csörög neve a csörge’csermely’ szóból származik, de van a XIX. századból egy népetimológiás 
névmagyarázat is, mely szerint „ Vác felöl van a Csörög puszta, jelenleg híres bortermesztő hegy, 
mely elnevezését onnan vette, hogy tele van apró kövekkel, melyek zivatarkor a hegyen meglódulván 
csörögve aláhullanak”. (Ezt Volentics Bálint sződi bíró jegyezte le 1865-ben.) 
 Földrajzilag a Keleti- Cserhátból sugár- irányban induló, kelet- nyugati irányú „kőzet- folyamok” 
alkotta hegyoldaltól a Hartyán-patak által bezárt területen helyezkedik el.  
 A község Sződ-Csörögként létezett egészen a 2000-es évek elejéig, amikor is Csörög levált Sződről, 
és önálló közigazgatási település lett.  A falu lakosainak száma ez idő tájt nőtt meg a mai szintre, mert 
az ország iparilag elmaradottabb és gazdaságilag fejletlenebb területeiről a biztos megélhetést a 
fővárosban kereső emberek – akiket a budapesti agglomerációhoz tartozó városi rangra emelt 
települések félve a gazdasági és szociális problémáktól, illetve attól, hogy elveszítik a Budapestről 
kitelepülni szándékozó tömegek érdeklődését, ezért nem támogatták a letelepedni szándékozó 
kisebbségeket – kényszerből települtek be a faluba.  A lakosság jelentős részét - közel 80%-át - a 
betelepülő cigány kisebbség teszi ki.  A megélhetéshez fűzött remény nem vált valóra, ennek 
következtében a lakosság jelentős része hivatalosan is munkanélküli és mélyszegénységben élő. 
 Óvodánk, Csörög község legújabb építésű intézménye, melyet 2010-ben adtak át. Óvodánkban 3 
csoport szoba került kialakításra, mely 75 gyermek elhelyezésére alkalmas.  Óvodánk a hivatalos 
statisztikák alapján igazoltan 88%-ban halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi ellátásával, 
foglalkoztatásával, fejlesztésével, és a családoknak nyújtott nevelési tanácsadással foglalkozik.  A 
csoportszobák mellett hatalmas kiszolgáló helyiség találhatók. Az új óvodai foglalkoztatókhoz tágas 
gyermeköltözők, gyermekmosdók kapcsolódnak. A csoportszobákban elegendő tér áll rendelkezésre a 
játékszigetek, játékkuckók kialakítására és a nyugodt pihenésre. A csoportszobákhoz teraszok is 
tartoznak, megnövelve ezáltal a csoportok életterét, így a nap folyamán több időt kinn tölthetnek a 
szabadlevegőn a gyermekek pl. játékidőben, mindennapos testneveléseken.  Az udvar 3 részre tagolt, 
melyből 2 részt használunk játszó udvarként. 
Óvodánkban az alábbi – a törvényi előírásoknak megfelelő, magas színvonalú helyiségek kerültek 
kialakításra: 
• egyéni fejlesztőszoba, logopédiai szoba nyugodt légkörével és a speciális fejlesztőjátékok 
sokaságával járul hozzá a gyermekek felzárkóztatásához, tehetséggondozásához. 
• tornaszoba és a hozzátartozó tornaszertár, valamint az azokban tárolt tornaeszközök 
biztosítják a gyermekek egészséges testi- mozgásfejlődését.  
• nevelői szoba lehetőséget ad, a pedagógusoknak a napi felkészülésre pedagógiai 
munkájukban.   
• Az óvoda központjában helyezkedik el az a központi tér, ami az óvodai rendezvényeknek, 
ünnepélyeknek nyújt színhelyet. Pl.:  állami és egyházi ünnepekről való megemlékezések színhelye, és 
az újonnan kialakított „élő sarok” is itt kapott helyet. 
• Az óvoda berendezésében, eszközeiben a gyermekek életkori sajátosságait, a helyi nevelési 
programunkat és a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteit vettük figyelembe. 
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Az óvoda középső részében kialakítottunk a gyermekek számára egy un. játszóudvart. A 
játszóudvarban lévő fajátékok környezetbarát és Európai UNIÓS szabványoknak megfelelőek. Pl.: 
homokozók, mászókák, csúszdák stb.  
Az óvodánk hátsórészében helyezkedik el a bio-udvar, ahol gyermekeink játékosan, szabadon, 
örömmel fedezik fel azt, hogy az általuk elültetett növények hogyan növekednek, fejlődnek és milyen 
termést hoznak.  Ezáltal a gyerekek tudnak példát mutatni a szülőknek, hogy kis befektetéssel akár a 
saját környezetükben is kialakíthatóak veteményeskertek, melyek a családok napi szükségleteit is 
képesek kielégíteni friss gyümölcsökkel, zöldségekkel. A fajátékokat frissen telepített és füvesített 
zöld övezet veszi körül örökzöldekkel, virágos növényekkel színesítve a kertet, amelyeket itt-ott, 
madáretetők szakítanak meg. 
A 75 férőhelyes óvoda teljes mértékben megfelel a XXI. századi igényeknek.  
A létesítmény alkalmas mozgáskorlátozottak, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására 
is.  
Óvodánk hozzájárul az ide járó gyermekek személyiségének teljes kibontakoztatásához, változó testi-, 
lelki- szükségleteinek, szociális értelmi képességeinek fejlesztéséhez. Az ide járó gyerekeket, szeretet, 
türelem, segítés, elfogadás veszi körül.  
Szeretnénk, ha gyermekeink örömmel jönnének az óvodába és majd sok kedves élménnyel hagynák el 
intézményünket. 
Nevelőtestületünk próbál segítséget nyújtani a községben lakó családok, szülők számára, hogy a 
társadalomra jellemző általános problémákat és helyzeteket hogyan lehet kezelni, megoldani: 

 A testi fejlettségen túl, súlyos problémát jelent a gyermekek érzelmi elhanyagoltsága. Annak 
ellenére, hogy a szülők a munkanélküliség miatt idejük nagy részét otthon töltik, nem 
foglalkoznak gyermekeik érzelmi életével. Így a gyermekek az érzelmi és akarati élete 
kialakulatlan. Ennek következtében a gyermekek nagy részénél magatartásbeli zavarok is 
jelentkeznek, pl.: túlzott agresszivitás, kezelhetetlenség.  

 Óvodánkban évről-évre egyre több a beszédhibás, illetve a részképesség-zavaros gyermek. Mi 
a szülők, szakemberek figyelmének felhívásával és fejlesztő programokkal próbálunk ezeken 
a jelenségeken javítani. 

Minden csoport szoba felett galériát alakítottak ki, ahonnan ünnepek alkalmával, szakmai 
továbbképzések során, betekintést nyerhet a kedves látogató a csoportok munkájába, úgy hogy nem 
zavarja meg az ott folyó tevékenységeket. 
Alapvető meggyőződésünk, hogy a 3-6-7 éves gyermek tapasztalatait, élményeit cselekvésbe ágyazva, 
tevékenység közben szerzi meg. Mindezek figyelembevételével Pedagógiai Programunk az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramja alapján önállóan íródott, a helyi sajátosságok figyelembevételével. 
 
1.1. ÓVODA ADATAI 
       Neve:                                         Csörögi Csiri Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 
      Címe:                                          2135 Csörög, Kossuth L. u. 21. 
      Fenntartója:                                 Csörög Község Önkormányzata 
      Címe:                                           2135 Csörög, Akácfa u. 30. 
      Alapító okirat száma :                 197/2010. 
      
Óvoda épületének adatai: 
A telek alapterülete: 3960 m2 

Ebből beépített terület : 556.28m2 

Az udvar területe: 3403.72m2 
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2. AZ ÓVODA ÁTFOGÓ GLOBÁLIS NEVELÉSI TERVE 
 
2.1. Óvodakép, gyermekkép 
 Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 
kiegészítője, ahová a gyerekek a harmadik életévüktől, az iskolába lépésig (legfeljebb 
nyolcéves korukig) járhatnak, közvetetten segíti az iskolai közösségben történő  
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. 
 Biztosítja az óvodáskorú  gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 
Az óvoda funkciója : óvó-védő, szociális nevelő, személyiségfejlesztő. 
A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők 
együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és 
egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a 
gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés 
gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, 
biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák 
erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.  
Óvodánkban hozzájárulunk a személyiségük teljes fejlődéséhez, kibontakoztatásához, változó testi-
lelki szükségleteik, szociális és értelmi képességeik kibontakozásához.  
A szülőkkel együttműködve kívánjuk eredményesen fejleszteni, változatos tevékenységformákon, 
elsősorban a játékon keresztül az idejáró gyermekeinket. Szeretnénk, ha gyermekeink örömmel 
jönnének óvodába és majd sok kedves óvodai élménnyel hagyják el intézményünket, amelyre mindig 
szívesen visszaemlékeznek. 
A nemzeti, etnikai kisebbségi- és a migráns gyermekeknél biztosítjuk az önazonosság erősítését, 
megőrzését, ápolását. 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a családi nevelés 
kiegészítője, amely a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig biztosítja a gyermekek intézményes 
nevelését.  
Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének, nevelésének optimális feltételeit.  

 Családias, derűs légkörben sok-sok szeretettel nevelünk.  
 Ahol kinyílik az érzelem, képzelet, kíváncsiság, beszédkedv.  
 A gyermekeink fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk, különös 

tekintettel a gyermekek legfontosabb tevékenységére, a játékra.  
 Változatos mozgási lehetőségek biztosításával megteremtjük a gyermekek számára a 

mozgásöröm megélésének lehetőségét, amely biztosítja számukra a testi-lelki szociális 
harmóniát.  

 Mese, vers, bábozás, képalkotás és a természet csodáinak érzékeltetésével őszinte, nyitott, 
kíváncsi, toleráns kellő önfegyelemmel és akarattal rendelkező, jószívű, vidám, segítőkész és 
becsületes gyermekeket nevelünk.  

 Fontosnak tartjuk, azt hogy a közösségi tevékenységek során formájuk a gyermekek érzelmeit, 
magatartását, szokásait.  

 Alapozó nevelésünkkel elősegítjük a minél zökkenő mentesebb iskolakezdést.  
 Gyermekeink fejlesztése, képességeik kibontakoztatása az egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével történik.  
 Megfelelő óvodai szocializációval segítjük a többszörösen hátrányos helyzetű gyermeket a 

majdani iskolai tanulás folyamatában.  
 Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését.  
 Óvodánk pedagógusai figyelembe veszik az egyéni különbözőségeket és „esélyteremtő” 

pedagógiai nevelést folytatnak.  
 Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 
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Az óvodai nevelés célja: az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki 
személyiség kibontakozásának elősegítse, az életkori, egyéni sajátosságok, és eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével. 

 
2.2. Óvodai nevelésünk alapelvei 

a) Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú 
gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, 
szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkció.  

b) A gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 
c) A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Ennek keretében odafigyelünk a 
kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekekre, és részükre tehetséggondozást biztosítunk. 

d) Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez 
kell igazodniuk.  

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

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

tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra; 
 e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 

igazodó megfelelő műveltségtartalmak közvetítésétől;  
 a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről. 
f) A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében biztosítani 

kell a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális 
nevelésben alapuló integrációs lehetőségét.  

g) Elkötelezettség és a jövő iránti felelősség vezérli munkánkat és magatartásunkat, emberi 
kapcsolatainkat. 

 

2.3. Az óvoda tevékenységét meghatározó célok 
       Óvoda tevékenységét az alábbi célok határozzák meg: 

1. A gyermek harmonikus személyiségfejlesztése, három éves koruktól az iskolába lépésig, a 
néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével, tevékenységek által és 
tevékenységen keresztül. 

2. A gyermekek komplex cselekvéseken keresztül, óvodapedagógusok irányításával 
élményszerű, felfedező jellegű, játékos programokon találkozzanak a természettel, a 
természetvédelem fontosságával, melyben a legfontosabb elv az élet védelme, és tisztelete. 

3. A nevelő és a gyermek szabadságérzetének növelése, demokratikus nevelői alapviszony. 
4. A hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentése. 
5. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, szocializálása. 

A gyermek testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítése, képességeinek fejlesztése az óvodai nevelés 
általános feladata, amit programunkban alapfeladatnak tekintünk. 
 
 
   Feladataink: 

1. egészséges életmód kialakítása 
2. az érzelmi nevelés 
3. a szocializáció segítése 
4. anyanyelvi nevelés 
5. az értelmi nevelés 
6. tehetséggondozás 
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Programunk a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és fő tevékenységi formájára a 
játékra alapozva szervezi a lényegesebb, nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai 
feladatait. 
 

3.AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI 
1. A gondozás és egészséges életmódra nevelés 
2. Érzelmi nevelés 
3. Szocializáció 
4. Anyanyelvi fejlesztés 
5. Értelmi fejlesztés 
6. Tehetséggondozás 
 

     3.1.A gondozás és egészséges életmódra nevelés 
Nevelésünk alapvető feladata a gyermekek számára az egészséges életvitelhez szükséges 
optimális környezet biztosítása, melyben központi helyet foglal el az inger gazdag, 
gyermekközpontú óvodai életrend.  
Az egészséges óvodai környezet megteremtésével hozzájárulunk a nyugodt, kiegyensúlyozott a 
gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének megteremtéséhez.  
Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos, és veszélyeztetett családok gyermekeire. 
Esélyegyenlőségüket a gondozási teendők során: szokások, készségek elsajátítása útján 
biztosítjuk. Célunk, hogy az egészséges életmód, a testi higiéné mindennapos igényükké váljon. 
Feladatunk a gyermek testi képességeinek fejlesztése, egészségének védelme, megőrzése, edzése. 
Nevelésünknél szem előtt tartjuk a differenciált bánásmódot, tiszteletben tartjuk az egyént és úgy 
fejlesztjük, hogy képesek legyenek életkoruknak megfelelő gondozási tevékenységeket elvégezni. 
Az óvoda jól kialakított szokásrendszerével derűs, nyugalmat árasztó mindennapjaival, 
biztonságot teremtünk e tevékenységek elvégzéséhez, gyakorlásához, melyhez alapot a rugalmas 
napirend biztosít.  
 
Célunk:  

 Az egészséges életmód iránti igény megalapozása, a testi képességek lehetőség szerinti 
fejlesztése.  

 A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.  
 Testi-lelki egészség biztosítása.  

 
Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése:  

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 
 a harmónikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése, 
 a gyermek testi képességei fejlődésének segítése,  
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megszerzése,  
 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, betegségmegelőzés, az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása,  
 a helyes fogápolás elsajátítása,  
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges és biztonságos környezet biztosítása, 
 ha szükséges megfelelő szakember bevonása, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 

testi-lelki nevelési feladatok ellátása.  
A zavartalan fejlődéshez, az egészség fenntartásához a gyermekek fokozott gondozása 
elengedhetetlen követelmény. A gondozási feladatok végzése az óvodában dolgozó valamennyi 
felnőtt (óvónő, dajka) feladata. Fontos, hogy a gyermek megtanulja önállóan ellátni magát. Ehhez 
nyújt segítséget – az egyéni bánásmód és az egyes gyermekek sajátos igényeinek 
figyelembevételével – az óvónő és a dajka.  
Fokozottan figyelünk arra, hogy igényükké váljon a tisztálkodás. 
Fontos a gyermekek testi-fizikai szükségleteinek kielégítése. Mivel napirendünk rugalmas, így 
tudjuk biztosítani, hogy minden gyermeknek megfelelő hely és idő álljon rendelkezésére ezek 
kielégítésére.  
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Ebéd után minden gyermek fogat mos.  
Ismerkednek a szájápolással, elsajátítják a fogmosás helyes technikáját, és ez által igényükké 
válik a szájápolás, kialakul bennük a fog- és a szájápolás fontossága   
A gyermekek mozgásának fejlesztése örömforrás és alkalmas lehetőség az esetleges mozgáshibák 
korrigálására is. Lehetőleg felváltva biztosítjuk a mozgást és az üléssel együtt járó 
tevékenységeket. Kihasználunk nap folyamán minden lehetőséget a mozgásra!  
Célunk, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban.  
A gyermekek testi képességeit a mindennapi testnevelések alkalmával és a szervezett testnevelés 
foglalkozásokon (heti 1 alkalom) fejlesztjük. Ezen kívül a nap folyamán bármikor a mozgásos 
játékok spontán szervezésével, illetve játszásával.  
A havi egy alkalommal játékos torna keretében beiktatunk tartásjavító és lúdtalptornát is.  
A gyermek életrendjében a levegőztetésnek, mint elsőrendű edzési lehetőségnek minden 
évszakban szerepel. Törekszünk arra, hogy naponta a szabadban töltött idő – időjárástól függően – 
naponta legalább 1 óra vagy még ennél is több legyen.  
Az időjárásnak megfelelő, réteges és praktikus öltözködés kialakítására nagy hangsúlyt 
helyezünk. A szülői értekezleteken erre a szülők figyelmét felhívjuk és kérjük 
együttműködésüket. Fontosnak tartjuk azt, hogy váltóruhát hozzanak a szülők gyermekeik 
számára, amelyet külön jellel ellátott zsákban tárolunk.  
A délutáni pihenéshez levetik a nadrágjukat, a pulóverjüket, az esetleg szoros, kényelmetlen 
ruhadarabokat. Saját tiszta lepedőt és ágyneműt használnak, amelyet az ágyakba beágyazva 
tartunk.  
A testi képességeik fejlesztésére, a mindennapi testnevelésre fákkal, növényekkel, füves területtel, 
mozgásfejlesztő játékeszközökkel folyamatosan bővülő udvar ad lehetőséget, illetve a minden 
csoportszobához tartozó terasz, az óvoda aulája és a tornaterem. 
 
Az óvodapedagógus feladata az egészséges életmód kialakításában:  

 A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása. 
 A gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése. 
 Az időjárástól függően a lehető legtöbb idő eltöltése a szabadban, illetve ennek 

biztosítása, séták szervezése. Nyáron napozás, télen hóban, hóval való játék.  
 Az egészséges óvodai környezet megteremtése.  
 Szellőztetés szükség szerint, télen párologtató elhelyezése a csoportszobában.  
 Ügyelni a gyermekek réteges, praktikus öltözködésére, illetve az erre való igény 

kialakítása (komfortérzés).  
 Példamutatás a tisztálkodás terén – evés előtti és utáni kézmosás, illetve szükség szerinti 

(ha koszos a gyermek keze, vagy bármely testrésze). 
 Ne felejtse el az óvodapedagógus, hogy a példaadás a legerősebb nevelő erő.  
 Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása, biztosítása.  
 Biztosítson az udvaron és a csoportszobában egyaránt lehetőséget a változatos, sokféle 

tevékenykedéshez.  
 Azonnal jelezze az óvoda vezetőjének, ha balesetveszélyt (forrást) észlel. 

 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:  

 Szokásukká válik a rendszeres, gondos tisztálkodás, fogápolás! 
 Önállóan végzik a testápolási tevékenységeket a nap során bármikor, ha szükséges! 
 Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, képesek kiválasztani az időjárásnak 

megfelelő ruházatot! 
 Holmijukat, ágyneműjüket hajtogatva teszik a helyére! 
 Igényesek, ügyelnek környezetük rendjére és tisztaságára! 
 Ismerik a kultúrált étkezés szokásait, biztonságosan használják az evőeszközöket! 
 Szeretnek a szabadban tartózkodni, mozgásos tevékenységeket végezni, kirándulni.  

Heti rendszerességgel gyümölcsnapokat tartunk.  
Mivel a konyha a gyermekeknek az étkeztetésénél igen gyakran biztosít friss, nyers zöldséget, 
gyümölcsöt, ezért heti 2 alkalommal kiegészítésül kérünk a szülőktől gyümölcsöt, és zöldségfélét, 
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valamint aszalt gyümölcsöt, és olajos magvakat.  Így is hozzájárulnánk a gyermekek 
vitaminpótlásához, egészséges táplálkozásához.  A községben működő zöldség-gyümölcs 
kereskedő ingyen gyümölccsel segíti óvodánkat. 
Gyümölcsnapok szervezésénél egyben a szülők figyelmét is felhívjuk az egészséges táplálkozás 
friss, nyers gyümölcsök, zöldségfélék fontosságára.  
A nyári nagy melegben naponta több alaklommal limonádét, vizet adunk a gyermekeknek, 
vízpótlás céljából. És pályázaton nyert naptejet bocsájtunk a gyermekek rendelkezésére, ezzel is 
óvva őket az  UVA-UVB sugárzás káros hatásaitól. 
A védőnő, havi rendszerességgel ellenőzi a gyermekek testének, és ruházatának, valamint fejük 
tisztaságát.  
Minden nevelési évben fogorvosi ellenőrzésen vesz részt minden óvodás gyermek, mely után 
jelezzük a szülőnek, ha valamilyen beavatkozásra van szükség a fogorvos szerint. 
 

3.2 Érzelmi nevelés 
 
          Nagyon fontos, hogy az óvoda érzelmi biztonságot nyújtson a gyermeknek. 

A program összetett tevékenységrendszeréből fakadó motivációk, az érdekes élményekkel a 
gyermek érzelmi életében meghatározó változásokat idéznek elő. A népi mondókák ritmikussága, 
az énekes játékok mozgáselemei, a hangulatőrző népdalok, a népmesék varázslatos világa is 
sajátos érzelmi hatást hordoznak. 
     A megismerési folyamatot érzelmek kísérik. Az érzelmek jelzik a gyereket ért hatások 
mikéntjét, egyben további értelmi aktivitásának motiváló erejévé válnak. Az érzelem- kifejezés 
egy része veleszületett. Később a gyermek utánzás útján megtanulja az érzelmeit kifejezni, és 
kezelni. Ezért is nagy a környezetében élők, az őt nevelők felelőssége. 
    Alkalmat adunk , és lehetőséget teremtünk a gyermek pozitív érzelmeinek kiváltására: 

a.) testi szükségletek kielégítésével 
b.) a derűs, nyugodt légkör megteremtésével 
c.) az értékes élmény biztosításával 
d.) a megértő-elfogadó magatartással 
e.) a szeretet, és kötődés képességének fejlesztésével 
f.) a felnőttek és társaik iránti tisztelet, szeretet, megbecsülés érzésének fejlesztésével 
g.) az élménybefogadási képesség fejlesztésével 
h.) a viselkedési nehézségek, és zavarok leküzdésével. 

Az óvónő a kisgyerek természetes igényét, a gondoskodás vágyát, a szabadság vágyát rugalmas 
viselkedéssel, és kiegyensúlyozott életmód nyújtásával elégíti ki. Tudja, hogy a gyerek akkor fejlődik 
(fejleszthető), ha "szeretve érzi magát", mert elfogadjuk olyannak amilyen (Gordon, 1994). Számára 
fontos az állandó, megbízható, személyes kapcsolat. 
Tudatosan törekszünk saját érzelmi kifejezésmódunkat hitelessé, sokszínűvé tenni, és a gyermeki 
érzésvilágba való beleélési képességünket fejleszteni. 
Átérezni, hogy a gyerek-óvónő és a gyerek-gyerek viszonyát az együttes tevékenységek élményei 
határozzák meg. Ennek tudatában alakítjuk a gyerek erkölcsi érzelmeit: szeretet, barátság, tisztelet. 
Formáljuk az én tudatának alakulását, erkölcsi tulajdonságait, mint például a tettrekészség, együttérzés 
bátorság, stb. Óvodás gyerekeink intellektuális érzelmeit, - a kíváncsiságot, a rácsodálkozást, a 
felfedezést, a sikert, az aktivitást - a néphagyományőrzés és természetszeretet hatásrendszerével 
tudatosan ébren tartjuk, fejlesztjük. A változatos cselekvések gyakorlása során a gyereket érzelmi 
életvitelében megerősíti, érzelmeit vállalóvá neveli. Mindez az óvoda és a családok 
együttműködésében és kölcsönhatásában valósul meg. 
 
Célja:  

1. A gyermekek egyéni és társas szükségleteinek biztosítása erkölcsi életének, magatartásának, 
érzelmi akarati életének formálása.  
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Az érzelmi nevelés feladata:  
 Az érzelmi nevelés területén az állandó differenciálás, az erkölcsi, esztétikai és intellektuális 

érzelmek megjelenése, majd ennek a szerepe a személyiség egészének fejlődésére, az érzelmi 
életnek, mint a szociális fejlettségi szint segítése a nevelőmunkában.  

 Az óvodapedagógus és dajka ismerje fel az érzelmek kifejezéseit, az együttérzés képességét, a 
toleranciát a gyermek iránt.  

 Az érzelmi nevelést felelősségteljesen lelkiismeretesen nagy odafigyeléssel a szabályok, 
normák betartásával épüljön be a nevelési folyamatba és a nevelőmunkába.  

 Az óvodában az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs szeretetteljes légkör biztosítása, a 
gyermekeket az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások, ingerek érjék. 

 Pozitív kapcsolat kialakítása az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek között, a 
szeretet, a tisztelet, a megbecsülés, a kötődés képességének fejlesztése.  

 A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése.  
 Az óvodai lehetőségek, az együttműködés, az önértékelés, önérvényesítés, társas szükségletek 

kialakítása.  
 Ha szükséges, a szakemberekkel való együttműködés, a gyermekeknél bekövetkezett törődést 

igénylő zavarok megfelelő ellátása: pl.: logopédus, pszichológus, gyógypedagógus stb. 
közreműködése segítése a nevelőmunkában.  

 Az érzelmi nevelést óvodánkban fontos feladatnak tekintjük, nagy odafigyeléssel, kellő 
figyelemmel kísérjük.  

 
      Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége.  

A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 
óvodában érzelmi biztonság,, otthonosság,, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteli légkör vegye 
körül. Mindezért szükséges, hogy  

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; 
- az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 
- az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és 
- „éntudatának” alakulását, és engedjen teret önkifejező önérvényesítő „énérvényesítő” 
- törekvéseinek; 
- az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes 

társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a másság különbözőségek elfogadására, 
tiszteletére. 

 
3.3.Szocializáció 
 
Alapja: a gyermek biológiai fejlődését segíti, gondoskodó környezet kommunikációs 
kapcsolatrendszere.  
Célunk: a kiegyensúlyozott, harmonikus  
        • gyermek-gyermek  

 • óvónő-gyermek kapcsolat kialakítása.  
Az óvónő ebben a kapcsolatrendszerben minden gyermek képességét egyénileg, a differenciált 
bánásmód elvének alkalmazásával fejleszti. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvónő és a kisegítő 
dolgozók modell-szerepére, kiemelve a példamutatás fontosságát minden téren, úgy, mint az 
óvónő megjelenése, egyénisége, beszédkultúrája, empátiás képessége.  
A település lakosságának összetételéből adódóan sok hátrányos helyzetű ill. halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekünk van. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az 
esélyegyenlőség biztosítása. A közösségbe való beilleszkedés segítése. A családi háttérből 
származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése, a lemaradások folyamatos kompenzálása. 
Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában. Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a 
gyermekekben. 
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A szocializálódást segítő nevelési feladatok: 
- Az újonnan érkező gyermekek beszoktatása a gyermek személyiségétől függően, az 

óvodapedagógus és a szülő közös megegyezése alapján.  
- Az együttéléshez szükséges készségek, képességek, jártasságok kialakítása, formálása, 

melynek során megalapozódnak a gyermekek erkölcsi, akarati tulajdonságjegyei.  
- A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös  
- tevékenységek gyakorlása. Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a  
- gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az  
- önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás– és normarendszerének 
megalapozását.  

- A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 
természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 
Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.  

- A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és óvoda 
más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.  

- A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló,  
- érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

az elhanyagolt, illetve valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális 
ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfeleli szakemberek (pszichológus, 
logopédus, vagy más gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével.  

 
Az óvodapedagógus feladatai a gyermeki szükségletek kielégítésében:  

 A proszociális magatartás (mint az agresszió ellentétje pl.: önzetlen támogatás, 
együttműködés segítése, biztató, bátorító viselkedés) a nevelő példamutatására 
támaszkodik, ezt a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör 
kialakításával, magyarázatokkal fejlesztjük.  

 Az első nevelési évében, a beszoktatás ideje alatt családlátogatásokat is végzünk. A 
gyermek, és a család jobb megismerése céljából. A gyermek családban betöltött 
helyéről és szokásairól. 

  A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása.  
 A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása.  
 A komplex foglalkozásokon előtérbe kerülnek az érzelmi nevelést segítő, változatos, 

cselekvéses tevékenységek (báb, mese, játék stb.).  
 Modell értékű óvónői és dajkai viselkedés. 
 Olyan tevékenységek szervezése, melyben a gyermeki együttműködés gyakorolható. 
 Ünnepek, hagyományok megszervezésével az élmény befogadás képességének 

fejlesztése. 
Számunkra fontos az óvodapedagógusi attitűd, az ezzel szemben támasztott követelmények:  

 Az óvónő-gyermek kapcsolatát jellemezze az odafigyelés, az elfogadás, együttes 
munkálkodás, az odafigyelés a gyermekek felé.  

 Érthető, világos szabályrendszereket alkalmazzon.  
 A rövid és hosszú távú célok kitűzésénél fontos a célok közötti prioritás.  
 Határozott, következetes, de emellett „meleg és támogató” is legyen.  
 A gyermekkel való kapcsolatában a tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés 

jellemezze.  
 Konfliktus esetén rendkívül tapintatosan és kizárólag a gyermek érdekeit figyelembe 

véve kell közelíteni a megoldás felé.  
 Az érzelmi nevelés a beszoktatástól az óvodáskor végéig tart.  
 Nagyon fontos a gyermek-óvónő együttműködése, a tevékenységek sokaságának 

szervezése, s az legyen érdekes, a gyermek életkorának megfelelő.  
 Az óvodában eltöltött időszak, általában 3 év, legyen áthatva a szeretetteljes légkörrel, 

fontos szerepet töltsön be az érzelmi nevelés.  
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 A gyermeki magatartás alakulás szempontjából legyen modellértékű az 
óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja, 
viselkedése.  

Óvodáskor végére az érzelmi nevelés és a szocializáció területén várható fejlődés:  
 Ragaszkodnak egymáshoz, felnőttekhez, ezt ki is fejezik tettekben, szavakban.  
 Képesek a gyermekek együtt tevékenykedni, egymásnak segíteni.  
 A helyes viselkedési szokások, szabályok megtartása igényükké válik.  
 Csoporttársaik, barátaik iránt érdeklődnek, hiányolják egymást. Kisebb konfliktusok 

megoldására képesek.  
 Megtanulják érzelmeiket kifejezni.  
 A szocializáció szempontjából különös jelentőségű legyen, a közös élményekre épülő 

tevékenységek gyakoriságának, az erkölcsi tulajdonságoknak, a szokás és 
normarendszereknek a megalapozására.  

 Az óvodapedagógus - gyermek, gyermek – dajka, gyermek – gyermek kapcsolatot 
pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.  

 Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermekek elégítsék ki természetes, 
társas szükségleteiket, az óvodapedagógusok neveljék a különbözőségek 
elfogadására, tiszteletére.  

 Az óvodáskor végére különös jelentőségű a közös tevékenységek gyakorlása, mely 
megalapozza a szokás– és normarendszer megalapozását. Az iskolaérettség 
szempontjából.  

 Óvodáskor végére ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való 
kötődés alapja.  

 Az óvodai nevelésben a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb 
szinten álló, (érzékszervi, értelmi, vagy mozgássérült) hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését szükség esetén megfelelő 
szakemberek közreműködésével és az óvodapedagógussal látjuk el. 

 
3.4.Az anyanyelvi nevelés 
 

  Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész 
óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és stimulált környezetben, kirándulásokon, 
az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben 
valósul meg.  
Az értelmi fejlődés általában a környező világ megismerését és az egyre jobb alkalmazkodást 
eredményezi.  
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözi formáinak alakítása - beszélő környezettel, 
helyes minta és szabályközvetítéssel adással (a javítgatás elkerülésével)- az óvodai 
nevelőtevékenység egészében kiemelt jelentőségű jelen van. Az anyanyelv ismeretére, 
megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs 
kedvének fenntartására, ösztönzésére a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 
érvényesülésére, támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.  

 
Célja:  
 Az óvodáskorú gyermek észlelésének, figyelmének, emlékezetének, képzeletének és 

gondolkodásának fejlesztése.  
 A kooperációs és kommunikációs képességek fejlesztése tevékenységekben, 

tevékenységek által. 
Feladata 
 A gyermek beszédkészségének gondozása, fejlesztése. 
 Oldott, derűs légkör megteremtése, amelyben érvényesül a gyermek természetes közlési 

vágya, meghallgatása  
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 Helyes mintaadás  
 A családok anyanyelvi kultúrájának megismerése.  
 A szülők meggyőzése az otthoni anyanyelvi élmények fontosságáról (szülői példa,  közös 

beszélgetések, mesélések).  
Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelőtevékenység minden formájában jelen van. 

 
3.5. Értelmi fejlesztés  
 
Az értelmi nevelés feladatai:  

 Egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 
bővítése,  

 A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, rendszerezése 
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, valamint az értelmi 
képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a 
kreativitás fejlesztése.) 

 Másrészt, az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás és a kreativitás fejlesztése.  

Megismerő képességeik fejlesztése:  
                               • Egyre pontosabb, valósághű észlelés  

                        • Figyelemösszpontosításra való képesség  
                         • Valósághoz közelíti képzeleti működés  
                         • Reproduktív emlékezet  
                        • Problémamegoldó és kreatív gondolkodás  
                        • Az alakuló fogalmi gondolkodás.  
A program játékba ágyazott hagyományőrző tevékenységeivel kínálja a gyereknek a változatos 
cselekvésen alapuló tapasztalatszerzés lehetőségeit. A gyerek tevékenységének az állandóságát a 
gyerek állandó érdeklődési vágya tartja fenn. A cselekvés során a gyerekben kellemes testi érzés, 
jóleső belső érzelem támad.  
 Az érzelem a gyermeki érdeklődés egyik irányító, mozgató ereje, így az érzelmi állapot mindig a 
cselekvés akarásának elindítója. A gyermek, ami iránt érdeklődik, törekszik megismerni, így indul 
a megismerési folyamata. Érzékszervein keresztül szerzi a tapasztalatokat, az érzelmi 
benyomásokat. Ugyanígy cselekvésre készteti a mozgás által szerzett tapasztalat, amikor a 
mozgásöröm készteti az újabb és újabb próbálkozásra. Ezek az érzékszervi - mozgásos sémák 
tapasztalatai indítják el a tanulás folyamatát. Ezt a tanulási folyamatot felgyorsítja a környezet 
érzelmi hatástöbblete. A gyerek értelmi képességei fejlődnek. 
Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra valamint a meglévő 
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos 
tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt 
körülvevő természet i és társadalmi környezetről.  
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, 
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különbözi tevékenységekben és élethelyzetekben való  
gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.   
 
Az értelmi nevelés célja  

- A gyerek értelmi képességeinek alapozása, fejlesztése.  
- Aktív cselekedtetéssel, az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyereket a  

szimbolikus, egocentrikus gondolkodástól a szemléletes, a tapasztalaton alapuló 
gondolkodásig, fogalomalkotásig. 

- a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, 
felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 
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                               Értelmi fejlesztés az óvodai élet tevékenységformáiban  
3.5.1. Játék  
 
Egy családias légkör, rugalmas életrend alkalmas arra, hogy a hagyományőrzést az óvodai nevelés 
keretein belül folytassa. A program erre vállalkozik. A régen feledésbe merült, vagy éppen a mai 
generációk számára már ismeretlen játékok, népszokások, néphagyományok hagyományőrző 
tevékenységek, játékeszköz készítések felelevenítésre kerülnek. Ezzel színesedik, gazdagodik a 
gyerekek élete, bővül a nevelés eszköztára. Ez a komplex hatásrendszer nyugodt játéklégkörben, 
kiegyensúlyozott derűs, óvónői viszonyulással érheti el.  
A program megvalósítása azonos gondolkodást kíván a játékról, ami meghatározza az óvónő 
szerepét a folyamatban.  
 
Célja:  
1. A gyermekek szabad képzettársításának elősegítése.  
2. Olyan testileg-lelkileg egészséges gyermekek nevelése, akiknek a játékban teljesedik ki a 
személyisége, kreatívan tevékenykedik, lehetőség van probléma helyzetet önállóan megoldani, 
társaihoz és az adott helyzethez alkalmazkodni. 
A játék az óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A játékban szinte 
észrevétlenül tanul, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló 
szituációkat, az őt érő pozitív, negatív élményeket. Viselkedését is befolyásolhatja a játék, hisz 
megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre. Újraélheti kellemes 
élményeit, megnyugodhat, kiélheti szorongásait. A kreatív légkör erősíti az ötletek szabad 
áramlását, a másik gyermek meghallgatását és az alkotó együttműködés kialakulását. Az oldott 
légkör megteremtéséhez gyakran a humoros kifejezés, tréfás szavak elengedhetetlenek. A játék 
olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a 
nevelés folyamatában a céljai elérésében.  
A játéktevékenység értelmezése lehetővé teszi, hogy ne csak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz 
kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is. 
Feladatai:  

 Egyéni és közös élmények feldolgozása. 
 Együttjátszás igényének kialakítása. 
 A játékból kiinduló és a játék segítségével való óvodai és a későbbi életre való nevelés.  
 A játék kreatív, személyiségfejlesztő hatásának kibontakoztatása, a játék önállóságának 

biztosítása, már a játék elgondolásának periódusában. 
A szempontok a következők:  
                  - a játék az óvodáskorú gyerek életében,  

                         - a játék feltételrendszere,  
                        - az óvónői viszonyulás a gyermek játékához.  

Mit jelent az óvodás korú gyermek életében a játék?  
A játék a kisgyermek legkomolyabb tevékenysége, létfontosságú alaptevékenység. A játék  
örömforrás. Több forrásból fakad, a játék lényegéből adódik, abból a tulajdonságból, hogy a játék 
önmagáért való.  
A játék célja maga a játék. Örömet okoz maga a cselekvés, manipuláció, elképzelés. A különböző 
funkciók gyakorlása, a ritmikus beszéd és a lépegetés ismétlése, pl.: felnőttektől átvett régi 
mondókákban, kiszámolókban, népi játékokban. A játéköröm nagyon gyakran a  kellemes élmény  

        újra éléséből fakad.  
A gyerek játék közben ismerkedik a világgal, megismeri a véletlen és a valószínű  
törvényszerűségeit. Összeköttetést jelent éli-és élettelen környezetével, ismerkedik, 
tapasztalatokat szerez, reagál. Kíváncsisága belső indíttatású, előhívott “tapogatózások”  
láncolata, amely ismeretszerzés is egyben.  
A sokféle mozgásban kipróbálja az erejét, ügyességét, a térben egyre biztonságosabban 
tájékozódik. A játék állandó erőforrás, az érzelmek megjelenésének domináns tere.  
Az élményeknek meghatározó szerepük van a játékban. A gyerek élményeit a játékban sokszor 
rejtett formában, néha szelídített feszültséggel éli át. Ez segíti élményei, tapasztalatai 
feldolgozásában, a maga kedve szerint alakítja át a megfigyelt valóságot.  
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A gyerek állandó belső  késztetést, hajlandóságot mutat a játékra. A játék vágymegjelenítés is.  
A gyermek kívánsága, óhaja a játékban mindig beteljesülhet, nem ütközik akadályba. Keresi 
helyét a felnőttek világában. (Például: önállósodási vágy, megismerési vágy, tevékenységi vágy, 
utánzási vágy, szereplési, magamutogatási vágy, mássá változási vágy, mozgási vágy,  
stb.).  
A társigény, az ötletek elfogadására ösztönzi, az együtt-játszás kreatív együttműködést alakít ki, 
alakulnak a jó játék hagyományai.  
A választás és vállalás önkéntessége, az utánzó beleéléssel, fantáziával játszás képessége 
önkifejezésre készteti.  
A konfliktusok birtoklási vágyból, önérvényesítési törekvésekből, ellentétek ütköztetéséből,  
fakadnak. Ez természetes jelenség. A játékban gyakorolható ezeknek a problematikus  
helyzeteknek az önálló megoldása (egyezkedés, rábeszélés, kompromisszum-kötés). Az ÉN  
tudat erős dominanciája mellett megjelenik a TE és a MI fogalma. A közös játékot áthatja az  

      összetartozás érzése is. Ez az a motiváló erő, amelynek hatására a gyerek képessé válik a  
játékhoz szükséges szabályok betartására.  

       A játék a későbbi tevékenységformákat is megalapozza, így a munkát és a tanulást.  
 
A játék feltételrendszere  
A hagyományőrző tevékenységek beiktatásának a tartalmas, elmélyült játék az alapja. Ezért 
szükséges a feltételrendszer végiggondolása.  
 A légkör nyugodt és biztonságérzetet kelt, melyben a gyermekek szabadon szervezik meg 
játékukat, önállóan választják hozzá a társat, helyet, eszközt. Szeretetteljes légkörben könnyebb 
egymás elfogadása, a toleráns óvónői minta példaértékű.  
A hely a gyermekek szabad mozgását, biztonságát, játékuk térbeni kibontakozását szolgálja. A 
játék színtere a csoportszoba.  Az óvónő a gyerekek közreműködésével állandó és ideiglenes 
játszóhelyeket, kuckókat alakít ki, ügyelve arra, hogy a különböző játszócsoportok ne zavarják 
egymást. Az irodalmi és zenei élmények befogadására alkalmas hely a csoportszoba nyugalmas 
része (pl.: zenesarok, mesekuckó, meseszőnyeg, stb.). A mindennapok hagyományőrző 
tevékenységeinek gyakorlására kialakított kézműves sarokban a közösen gyűjtött, illetve vásárolt 
természetes anyagok, kellékek játékgazdagító lehetőségeket nyújtanak.  
Az építőjáték állandó helyet kap, így a nagy mérető elemekkel, textíliákkal az építkezés több 
napon keresztül folyhat. A gyerekek a csoportszoba kisebb, mozgatható bútorait, a térelválasztó 
elemeket is saját elgondolásaik alapján variálják játékaikban (pl.: sátor-, vár-, barlang-, stb. 
építésekor).  
A játék további helye az udvar, melyet célszerű, csoportonként tagolni. Új intézmény lévén, az 
udvart folyamatosan alakítjuk a munkálatok során szülői segítséget is igénybe veszünk. Terveink 
szerint az udvarrészek átjárhatók lesznek a gyermekek számára.  Az udvar alkalmas a mindennapi 
játékok mellett a népi játékok játszására, népi játék-készítések, kismesterségek gyakorlására is. A 
csoportszobában megkezdett tevékenységek az udvaron folytathatják. Az óvoda területén kívül is 
adódhat hely játékra, pl.: játszótereken, családi házaknál kertekben, kirándulások alkalmával 
erdőkben, réteken, stb. Fontos az óvónő helyismerete.  
 
A játékidő . A napirend sajátosságából fakadóan folyamatos. A gyerekek a délelőtt elkezdődő 
játéktémát nemcsak délután, hanem akár több napon és héten keresztül is játszhatják. Addig 
folytatódhat a kedvelt tevékenység, amíg az a gyerekek számára érdekes, élményt és örömet  
adó.  
A napirendben szereplő egyéb tevékenységek belesimulnak a játék folyamatába. Időlegesen 
megszakítják ugyan, de nem tördelik szét. Körültekintő szervezéssel a hagyományőrző 
kezdeményezések, foglalkozások helyének és idejének megválasztása az elmélyült játékot nem 
borítja fel. A konkrét szervezést igénylő kötött időpontú foglalkozások kivételt képeznek (pl.: 
testnevelés foglalkozás, bábszínház, kirándulások, stb.).  
 

       A játék eszközei.  A mai kor játékpiaca ezrével kínálja a különféle játékeszközöket. A jó  
ízlésnek, a játék funkciójának nem minden játék felel meg. A játékszerek megválogatásában  
tükröződik az óvónői igényesség. A játékok legyenek esztétikusak, igazodjanak a gyermekek  
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életkorához, segítsék elő a sokoldalú fejlődést. Fontos, hogy fantáziálásra, gondolkodásra,  
problémamegoldásra serkentsen. A mai játékeszközöket harmonikusan egészítik ki az ősi-népi 
 játékeszközök, rongybabák, falovacska, melyet közös tevékenység során  készítünk el. 
 Értékük az alábbiakban rejlik:  

                            - természetes anyagból készültek,  
                            - kapcsolódnak a természeti környezethez,  
                            - hordozói egy sajátos ízlésvilágnak, ízlésformáló hatásúak,  
                            - fellelhetőek a felnőttek munkaeszközeinek, használati tárgyainak kicsinyített másai,  
                            - az eszközökben megjelenik az egyszerű ember találékonysága, furfangossága  
                              (pl.: ördöglakat, búgócsiga, diópergettyű, stb.).  

A játékeszközök lehetnek még, a környezetben fellelheti dolgok is: kavics, falevél, bot, ágdarab...  
A dramatikus játékeszközök  ösztönzik a gyermekeket fantáziájuk szárnyalására. Az esztétikus  
textíliák, a színes leplek, az ízlésesen elkészített korona, palást, tarisznya, mind elindítói  
lehetnek egy-egy szerepjátéknak, mesedramatizálásnak, spontán ”mintha” játéknak. Ezek az  
anyagok az építő játékban is új színfoltként jelennek meg.  

      A gyermeki önkifejezésmódokat a bábozás eszközei teljesítik ki. Fontos a báb és a dramatikus  
      eszközök állandó jelenléte és helye.  

 
A játék tartalma  
A hagyományőrző életmódban is a gyermekek saját elhatározásuk és kedvük szerint  
játszanak. A játék “klasszikus” tartalma kiegészül népi játékokkal.  
Ezek közé sorolhatók:  
- az énekes-táncos játékok, (szembekötősdi, párcserélő játékok, fogyó - gyarapodó játékok, 

leánykérő játékok, lakodalmas játékok, vásáros játékok, furfangos és szórakoztató játékok...),  
- a mozgásos és küzdő játékok, (versengő, váltást tartalmazó játékok, vár körül járás, 

sorjátékok, hidas játékok...),  
- a népszokásőrző dramatikus játékok (a jeles napokhoz kötődő játékok),  
- a népi játékszer-készítések (bábuk, játékbútorok, rongybabák, napraforgószár, lovacska, 

csutkababa, facsiga, töklámpás. kukoricaszárból kunyhó készítése...).  
 Mindezek új tartalommal töltik meg a gyerekek játékát. 
 
Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében:  

 A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint 
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos 
tevékenységet, amelyen keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt 
körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 A gyermek személyiségének kibontakoztatása személyre szabott pozitív egyéni fejlesztő 
értékeléssel.  

 Minden esetben elegendő idő, hely megfelelő mennyiségű eszköz, legyen szükség szerint 
ötlet.  

 Élmények nyújtásánál segítse elő sokrétűbb és minél komplexebb tevékenységformák 
kialakítását az óvodai csoportba – tágabb környezetben – helyi lehetőségek, 
hagyományok megismertetésével, kihasználásával.  

 Adja meg a gyermek számára az önállóan megválasztott belsőből fakadó tevékenységre a 
lehetőséget.  

 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira. 
 
Óvodapedagógus feladata a képességek fejlesztésében:  

 Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához 
szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségét.  

 Folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. 
Ennek birtokában végezzen további fejlesztést.  

 A kiemelkedő képességű, vagy részképesség fejlődésben elmaradt gyermekre, egyéni 
szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást.  
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 Minden gyermek képességét önmagához, a saját lehetőségéhez – viszonyítva igyekezzen 
fejleszteni.  

 A gyermek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenység biztosítása.  
 A gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának pontosságának feladattudatának 

fejlesztése.  
 A jobb, gyorsabb megismeréshez, fejlesztéshez alkalmazzon mérési – értékelési 

eljárásokat.  
 Szükség esetén minél előbb megfelelő szakembertől segítség szakvélemény kérése.  

 
Az értelmi fejlesztés, nevelés területén a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:  

 A gyermekek szívesen vesznek részt szűkebb és tágabb környezetük, az őket körülvevő 
valóság megismerésében.  

 Aktívan érdeklődnek spontán és szervezett ismeretszerzés során.  
 Képesek megfigyelésre, érzékelésre – ismeretek bővítésére, rendszerezésére.  
 Életkoruknak megfelelő ideig képesek egy adott dologra figyelni, felidézni, 

visszaemlékezni.  
 Képesek eseményeket, történeteket saját szavaikkal elmondani.  
 Élményeiket elmesélik, képesek meséket kitalálni.  
 Tudják ismereteiket összehasonlítani – összefüggéseket felismerni. 

 
3.5.2. Mozgás  
 
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyerek természetes szükséglete. A program  
sokrétűen elégíti ki a gyerek mozgásigényét. Tudatosan segíti a mozgás és az észlelési  
funkciók összerendeződését. Nagy hangsúlyt fektet az egyensúlyérzék és a ritmusérzék  
fejlesztésére, mint minden összerendezett mozgás alapjára. A mozgás nem szűkül le a  

       testnevelési foglalkozások, mondókás-énekes játékok körére, jelen van az óvodai élet minden  
területén.  

       A mozgásfejlesztés célja, feladatai  
       -A természetes mozgáskészségek fejlesztése, stabilizálása.   

-A mozgáselemek beépülésének segítése a természetes mozgások sorába.  
- Az egészséges testi fejlesztés, ami a következők szerint tovább tagolható:  

                              - a testi képességek és az ellenálló képesség alakítása, a szervezet erősítése,  
                              - differenciált terheléssel az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a motorikus képességek  
                                 fejlesztése, a testséma és a helyes testtartás alakítása,  
                              - a térbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése,  
                              - a mozgásműveltség, a mozgáskoordináció fejlesztése, különösen a népi mozgásos    
                                és egyéb játékok által,  
                              - rendszeres, aktív mozgáshoz szoktatás, a mozgásszükséglet fenntartása,  
                              - az egészséges életmódra való készségek, jártasságok alapozása,  
                              - családi szemléletformálás,  
                               - egészségóvás megelőzéssel.  

A mozgás tartalma:  
         - Szabad, spontán mozgás,  
         - Szervezett testnevelés.  
 
      Szabad, spontán mozgás  
 

A mozgást nem kell külön megszerettetni a gyermekkel, mert az állandó belső késztetést érez  
a mozgásra, örömmel és természetes módon gyakorolja azt.  

       Az óvodaudvar lehetőséget nyújt a mozgásformák gyakorlására, miáltal a gyerek természetes  
mozgásigénye sokrétűen kielégül. A mozgásos népi játékok tere is igazában a kinti tér:  
szembekötősdik, labdacica, célba dobások, ugróiskola, kötélhúzás, várvédők, stb. A gyerekek  
különböző terepeken gyakorolják a természetes és egyéb mozgásokat: fogó, árokfogó,  
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mászások (fára is) gurulások, bújócskák, futások, járások, labdajátékok. Terepi sétákon,  
kirándulásokon az óvodapedagógusok kihasználják a terep adta lehetőségeket a gyermekek  
játékának továbbfejlesztésére. 
 Új intézmény lévén hatalmas szabad területtel rendelkezünk és ezt megpróbáljuk maximálisan 
kihasználni.  
Az óvodapedagógus a téli időszakban, jeges játékokat szervez, csúszkálást, szánkózást, 
hógolyózást. 
A mozgásos játékok során is a gyermek választhatja meg játékát, társait. A szabad időben  
zajló szervezett mozgásos játékokban a gyerek önként vesz részt. Fontos az egymás testi  
épségének megóvása, a balesetmentes helyszínek, eszközök megválasztása.  
 
 
Mindennapi testnevelés 
 
A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és mozgásfejlesztése 
útján szolgálja személyiségük fejlődését. Az óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. Csak 
rendszeres testnevelés befolyásolja kedvezően az egész szervezet növekedését.  
Óvodáskor végére általában képessé válnak a gyerekek a finomabb, összerendezettebb, több 
ügyességet kívánó mozgások elvégzésére. (Precízebb szem-kéz, szem-láb koordinációk.) 3-6 éves 
kor között – már minden alapmozgás birtokában – a finommozgások változásai lesznek 
jelentősebbek. Köztudott, hogy a finommotorika fejlődése milyen nagy szerepet játszik az írás 
elsajátításában. Tisztában kell lenni azonban azzal, hogy 6 éves kor előtt kézfej izomzata még 
gyakran túlságosan is a csontokhoz tapad ahhoz, hogy elvárható legyen a gyerekektől a precíz és 
rugalmas kézhasználatot igénylő írás.  
A mozgásfejlődés mellett a testséma kialakulása és tudatosodása jelenti az óvodáskor fontos 
fejlődési fokozatát.  
Óvodáskorban testi szükségleteken – a szabad mozgás igényén túl – leginkább az életkornak 
megfelelő mennyiségű pihenést és alvást, a helyes táplálkozást, a tisztaságot és 
egészségmegőrzést értjük. Bármelyik területét is nézzük a felsoroltaknak jól látható, hogy a testi 
sajátosságok, változások igények ebben a korban az önkéntesség fonalán haladnak. Különösen 
nagy jelentősége van az önkéntességnek. Gyermeklélektani álláspont szerint az óvodáskorban a 
szervezet és irányított mozgásgyakorlatok végeztetésekor az önkéntesség és a játék, mint életkori 
igény vész el. Testi szükségletként jelentkező szabad, önkéntes kezdeményezés, az óvodáskor a 
kezdeményezés, az önálló próbálkozások időszaka.  
A spontán mozgás, a felnőtt által felkínált lehetőségek és minták közötti önálló választás, a saját 
kezdeményezés nemcsak a döntésért való felelősség felvállalását vonja maga után, hanem képes 
lehet a más területeken szerzett frusztrációk oldására is.  
Hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének növeléséhez. Ezért ajánlatos tehát 
minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán. Rendkívül fontos a szabadlevegőn való 
tartózkodás, minél hosszabb idejű biztosítása. Tehát a mindennapos testnevelést lehetőség szerint 
a szabadban tartjuk /tavasztól – őszig/. Télen a levegőn tartózkodás, a hó kihasználása /aktívan/ 
helyettesíti a mindennapi testnevelést, természetesen az egyéni szükségleteket és képességeket 
figyelembe véve. A lehetőséget minden gyermek számára biztosítani kell.  
 
 
Célja:  

 A gyermek testi fejlődésének, egészséges mozgásfejlődésének elősegítése.  
 Testi képességek – fizikai erőnlét – fejlesztése.  

Feladata:  
 A mozgás megszerettetése, a mozgásigény maximális kielégítése.  
 Nyugodt, derűs légkör, játékban gazdag, kellő intenzítású testmozgás biztosítása.  
 A kéz finommozgásának, valamint a nagymozgások, egyensúlyérzék fejlesztése.  
 A mozgáson keresztül a szociális képességek fejlesztése (társakhoz való alkalmazkodás, 

szabály és feladattudat alakítása, együttműködő és tolerancia képességük fejlesztése.  
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Tartalma 
A mindennapi testnevelés időpontját a napi tevékenységhez igazodva az óvónő tetszőlegesen 
választhatja. 
A mindennapi testnevelés szervezésében, lebonyolításában jelentős szerepe van a dajkának. Az 
óvónővel együttműködve biztosítja a foglalkozások gördülékeny lebonyolítását. Mindhárom 
korcsoportban a mindennapi testnevelés feladatait döntő többségében testnevelési játékokkal oldja 
meg az óvónő. A természetes mozgásokat – járás, futás, ugrás, függés, egyensúlygyakorlatok – 
kiegészítjük néhány talajtorna elemmel, és kézi szerekkel végezhető gyakorlattal. Ügyeljünk arra, 
hogy minden mozgásforma, amit a gyermek képes elvégezni a mindennapi testnevelés keretében 
épüljön be.  
A középső-, illetve nagycsoportban épüljön be a gyógytestnevelés. Ez azért fontos, mert 
gyermekkorban az elváltozások többsége reverzibilis! Ezen elváltozások kialakulásának 
megelőz7ésére, illetve javítására kell felhasználni az átlagtól csak kissé eltérő mozgásanyagot. A 
természetes mozgásoknál jobb gyógytestnevelési gyakorlatokat ki sem lehetne találni, mert a 
természetes mozgások a törzs mindkét oldalát egyformán foglalkoztatják, így nélkülözhetetlenek 
a test izomcsoportjainak arányos fejlődéséhez.  
Az udvar adta lehetőségek minél sokoldalúbb kihasználása növeli a mindennapos testnevelés 
hatékonyságát. Kedvező feltételek esetén mezítláb mozoghatnak.  
Nem gyakorlatokat kell tanítanunk, hanem képességeket kell fejlesztenünk a gyermekek által 
kedvelt, ismert játékokkal, gyakorlatokkal és az így szerzett képesség birtokában örömmel 
vállalkoznak a gyermekek erőfeszítést, odafigyelést igénylő feladatok végzésére is. A jó 
eredmény eléréséhez az óvónő és a gyermek aktív együttműködése is elengedhetetlen.  
A mindennapi testnevelésnek vannak objektív és szubjektív feltételei melyek megvalósításához 
óvodánkban is lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk.  
 
Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében 

 Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekek minél hosszabb 
időn keresztül a szabad levegőn való tartózkodására.  

 A gyermekek mozgásigényét a lehetőségekhez képest maximálisan elégítse ki! 
 Adjon ötleteket a gyermekeknek olyan mozgásos játékokhoz, amelyeket önállóan is 

képesek játszani.  
 Szervezzen versenyjátékokat, így a mozgást biztosító játékok kialakítják a gyermek 

szabálytudatát.  
 Figyeljen a fokozatosságra, és az egyes gyermekek terhelhetőségére.  
 Az esetleges /testi hibák, lúdtalp, hanyag tartás stb./ kialakulásának megelőzése érdekében 

alkalmazzon célzott, speciális gyakorlatokat.  
 Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegye 

lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet, jelentsen a gyermekek számára.  
 A fokozatosság, a rendszeresség elvének betartása. 

     
      A szervezett testnevelés tartalmát a természetes emberi mozgások, mint a járás, futás, ugrás,  

dobás, mászás, kúszás, emelések-hordások, egyensúlyozások, a mozgásos játékok alkotják.  
A testnevelés szervezetten két formában van jelen az óvodában:  

 a mindennapokban 10-15 percben, sok játékkal, változatos mozgásformák beiktatásával, 
pergő ritmusú, frissítő mozgással.  

 a testnevelés foglalkozásokon, amit az óvónő heti egy alkalommal kötelező jelleggel 
szervez, állandó napokon.  

 
       3.5.3.  Vers, mese 

 
A néphagyomány-ápoló óvodai programban a mese, vers, mondóka anyag zömmel a  
népköltészet tárházából származik. A gyermek érzelmein át épülnek be ízlésvilágába,  
alapozzák meg “kulturális anyanyelvét”.  
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Az irodalmi nevelés célja, feladata  
 A gyerek szívesen hallgassa a mondókát, verset, mesét, váljon az irodalmi élmények     

érzékeny, aktív befogadójává.  
 A változatos irodalmi élmények nyújtásával a vágy felébresztése a könyv, a színház, a 

múzeum értékei iránt. A későbbiekben így válik a gyermekből lelkes olvasó, színház-és 
múzeumlátogató, az esztétikai élményekre érzékeny, művelt ember.  

Az irodalmi anyag tartalma  
       Az óvodáskorúak verse elsősorban a népi mondóka, melyeknek nagy része mozgással is  

lejátszható. Ezen mozgásos játékok nagy segítséget nyújtanak a mozgáskoordináció, az  
egyensúlyérzék fejlesztéséhez, a térérzékeléshez, az egymásra figyeléshez, testünk,  
érzékszerveink megismeréséhez, a ritmusérzék alakításához. Fontos szerepük van az  
érintésben, az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek közötti érzelmi kötődés megszilárdításában.  
Játszásuk, gyakorlásuk hozzájárul az óvónő és gyermek közötti intim kapcsolat  
kialakulásához. Ilyenek: a felnőttek játékai a kicsinyekkel, a természettel kapcsolatos  
mondókák, játékok stb.  

       A gyerekeknek a mesehallgatás lelki szükséglet, minden nap hallgatnak mesét. A  
mese a mindennapi valósággal össze nem egyeztethető, amiről szól, az mesebeli. A mese egyben  
reális gondolatokat is közöl a gyermekkel. Közli, hogy a világban jelen van a jó és a rossz is.  
Általa a gyerek etikai világképet kap.  
Népmesék lehetnek: állatmesék, novellák, tündérmesék.  
A néphagyomány-ápoló irodalmi nevelésben nagy szerep jut a mindennapi élet  
hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles napokhoz, ünnepekhez, a természet jelenségeihez,  
változásaihoz kapcsolódó mondókáknak, meséknek, találós kérdéseknek, szólásoknak,  
közmondásoknak és dramatikus népszokásoknak.  
A népköltészeten túl klasszikusaink, mai magyar költők, gyermekek számára írt versei,  
elbeszélései is helyet kapnak az irodalmi anyagban. Főleg a gyermekek számára kedvelt  
ritmikus, szójátékos, gyermekekről, állatokról szóló, költői képeket tartalmazó, és humoros  
verseik . Fontos az anyagválogatásban az egyensúly megteremtése.  
A versek, mesék ismétlése dramatizálással, bábozással, árnyjátékkal, mímes játékkal történhet. 
A bábozás lehet a gyermek első “ színházi “ élménye. A kicsiknél még inkább a  
paraván nélküli, az óvónő játékát közvetlenül érzékelhető módon, a nagyobbaknál már  
többféle módon történhet. Tanácsos a gyerekek bábozásához a gyerekkéz által mozgatható  
bábok beszerzése. A bábozás szerepe fontos, mert a báb szóra késztet. A mese, vagy a  
dramatikus népszokás élménye,  játszásra ösztönzi a  népszokás jelenléte a gyereket spontán  
dramatikus játékra késztetik.  
 
3.5.4.Ének, zene, énekes játék, tánc 
A mondókák, népi játékok, népdalok, hozzátartoztak az emberek mindennapjaihoz,  
fennmaradniuk is ezért sikerült. Munkájuk egyhangúságát énekléssel oldották fel, sokszor  
érzelmeiket, örömüket, bánatukat is ekképpen fejezték ki. Gyermekeiket éneklésre ringatták a  
bölcsőben. Minden alkalomnak meg volt a saját dal-és szokásrendszere.  

       A program erre a néphagyományra építkezve alakítja ki zenei nevelését, juttatja a gyerekeket  
sajátos élményekhez, teszi gazdagabbá érzelmi, zenei, esztétikai világukat.  
 

     Az ének, zenei nevelés célja  
 Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre való szoktatás.  
 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése.  
 Játékos zenei alkotókedvük ösztönzése.  
 Az esztétikai, zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása.  

 
 
Az ének, zenei nevelés tartalma  
A program zenei anyagát hangsúlyosan alkotják:  

 a népi mondókák,  
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 a pentaton karakterű, 6 hangterjedelmű népi dalos-játékok,  
 a zenehallgatás dalanyaga (hangulatokat, érzelmeket közvetítenek, mintát nyújtanak),  
 az énekes népszokások,  
 a készségfejlesztés zenei elemei.  

A mondókák játékok szerint: ölbevevős, cirógatók, csiklandozók, tapsoltatók, ujj-és  
tenyérjátékok, lovagoltatók, csúfolók, kiszámolók, páros fordulók, stb. .  

       Dalos játékok: állathívogatók, naphívogatók, esővárók, sípkészítők, játékra hívogatók,  
leánykérők, kifordulós játékok, ludas játékok, kapus játékok, küzdi játékok, sorjátékok,  
csúfolók, stb.  
A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a gyermekeknek. A  
mindennapos hangszerhasználat a zenei készségfejlesztésben fontos szerepet játszik.  
Láthatatlan szállal köti őket a muzsikához, amelyet az óvónő hangszerének, zenélésének a  
tisztelete erősít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek megismerésére, készítésére is. Ilyenek:  
köcsögduda, doromb, citera, hegedő, lopótök duda, dob, levélsíp, nádsíp, cserépsíp, fűzfa síp,  
furulya. A gyermekek által önállóan elkészítheti, pl.: dióhéj pengető, kukorica hegedő, stb.  
A néptánc az óvodában a felnőttek táncát jelentheti, amely élménynyújtó a gyermekek  
számára. A nehéz lépések nem felelnek meg a 3-6-7 éves korú gyermekek  
mozgásfejlettségének! A gyermekjátékokban előforduló egyszerű táncos mozgások,  
változatos játékmozdulatok és térformák kényszer nélkül fejlesztik a  
gyermekek ritmusérzékét, mozgását. Előkészítik a későbbi néptánc tanulást.  
A zenehallgatás anyaga az óvónő igényes válogatását tükrözi. Az anyagot népdalok és  
műdalok alkotják, élő előadásmódban. A gépi zene nem ajánlott.  
 
Az óvodában játszható énekes népszokások  
Azok az énekes népszokások fordulhatnak elő az óvodában, amelyek megfelelnek a  
gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, az évente  
visszatérő naptári ünnepekhez. Nem a szereplés, hanem a játék öröme, egyedi íze az, ami  
indokolja ezeknek az énekes népszokásoknak az éltetését.  
Ilyenek pl.: 
Lucázás. A gyerekek kis pohárkába búzát vetnek, hogy majd hazavihessék a család  
karácsonyi asztalára. A fiúk szobáról-szobára járnak kisebb farönkökön, szalmán, vagy  
kukoricaszár kötegeken ülve “kotyolnak”, mondják mondókáikat, jókívánságaikat, énekelnek.  
A kapott ajándékot tarisznyájukba gyűjtik.  
Pásztorjáték. A nagyobb gyerekek pásztorjátéka része lehet az ünnepre való  
készülődésnek, fokozva, ezáltal a várakozás örömét. Karácsonykor csoportról csoportra  
vonulnak, énekléssel köszöntik az óvoda gyermekeit, felnőttjeit.  
Farsang. Az előkészületekhez hozzátartoznak a télcsúfoló dalok, tréfás mondókák  
énekelgetése, mondogatása, ami a farsangon folytatódik. Elkészül a “kiszebábu” is, amit a  
farsangi mulatság végén elégetnek. Ez a tél elűzését, a tavasz várását jelképezi. Farsang  
napján a gyermekek jelmezeiket magukra öltve ”mulatnak”.  
Komatálazás. Népszokásból lett gyermekjáték. A “komatálban” finom falatok vannak  
(pl.: a gyermekekkel közösen sütött pogácsából), kóstolót visznek a másik csoportnak, akik  
viszonozzák a kedves figyelmességet. A közös játékkal barátságot kötnek.  
Pünkösdölés. A játék egy csoport részvételével pünkösdi királyválasztásból, vagy a lányok  
pünkösdjárásából áll. Lehetőség nyílik a különböző ügyességi játékok gyakorlására, a győztes 
 pünkösdi királlyá választására. A lányok “házról házra” járnak köszöntésüket és jókívánságaikat  
elmondani. A közöttük legkisebb leányka a pünkösdi királyné, akinek barátnői kendőt tartanak  
sátorként a feje fölé, közben rózsaszirmokat hintenek szét. Csoportról csoportra vonulnak, a  
háziaktól a köszöntésért ajándékot kapnak.  
Lakodalmas. A játékra általában nyáron kerül sor, de bármikor játszható. A gyerekek  
az igazi lakodalom eseményeit utánozzák, közben lakodalmi csújjogatókat, névcsúfolókat,  
stb. kiabálnak, párválasztó, leánykérő, kapus és egyéb dalos játékok játszhatók. 
A fent leírt játékok egy-egy példa, természetesen más – a gyermekek életkorának megfelelő, 
eredeti népi játék is játszható. 
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 A készségfejlesztés ének, zenei elemei  
Ide tartoznak a tiszta  hangképzés, az egyenletes lüktetés, a dallam-és  
ritmusmotívum visszaadása, a tempó (gyors, lassú), a dinamika (halk, hangos), a  
hangmagasság (magas, mély) érzékelése, éneklése és a zenei hangsúlyok kiemelése. A zörejek  

        közül megfigyelhetik a természet hangjai, az emberi-, állati hangok, a hangszerek hangjai és  
a környezet zörejeit.  
 
Ének, zenei nevelés személyiségfejlesztő hatása  
Az ölbe vevős, mondókás játékok, a testközelség, az érintés, pozitív érzelmeket ébresztenek,  
szerepet játszanak az érzelmi kötődés kialakulásában. Az egyszemélyes játékhelyzetből  
fejlődik ki a gyerekek éneklési kedve. A kiszámolók segítik az igazságos döntésre törekvést és  
a konfliktusok megelőzését. A küzdő játékok erősítők a fiúk egészséges küzdőszellemét. 

       A dalos játékok a lányok számára a lányos mozgás és viselkedés szabályait is közvetítik: mit,  
hogyan illik egy lánynak, stb. A dramatikus énekes népszokások a felnőttek viselkedési  
szokásait adják tovább. Mindezek a mozgáskultúrát is gazdagítják.  
A zene belső lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok fejlesztik a gyermeki mozgás  
összerendezettségét, a fegyelmezettséget. A gyerek harmonikus, ritmikus mozgása alakul, ami  
a tánc alapja.  

      A hangszeres játék felkelti a gyerekek érdeklődését, rácsodálkozást ébreszt, különleges  
világot teremt. A zenei nevelés hat a gyerekek érzelemvilágára, esztétikai fogékonyságára.  
Megalapozza a zenei befogadás képességét, emléknyomai fellelhetik a gyerekek  
improvizációiban. Az öröm újra átélésre készteti, amit a társakkal együtt szerzett élmény is  
fokoz. A zene, mint esztétikum felfedezése, átélése és létrehozása szükségletként épül be a 
gyermeki személyiségbe.  
 
3.5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
 
A tárgyi népművészet anyagai, forma-, szín-és díszíti világa ma is követendő modell lehet az  
alkotó ember számára. A hagyományőrzésben az értékek újra felhasználásával létrejön a  
folyamatosság. A vizuális nevelés lehetőségei a hagyományőrző tevékenységek, a népi 
kismesterségek, az élmények visszaadása a rajzban, mintázásban, kézimunkában, a növényi 
játékeszköz készítések gyakorlása által gazdagodnak.  
 
A rajzolás, mintázás, kézimunka nevelés célja, feladatai  

 A gyerekben formálódjanak a vizuális alkotáshoz, a befogadáshoz szükséges 
készségek.  

 A gyerekek a hagyományos óvodai ábrázolás eszközei és technikái mellett ismerjék 
meg és használják a régi gyermekkor játékkészítő és a népi kismesterségeket őrző 
technikáit, eszközeit.  

 Alakuljon kézügyességük, vizuális alkotókészségük. és esztétikai igényük a múlt, a 
jelen értékei iránt. Alapozódjék a ”művészeti látás” képessége.  

Fontos a környező valóság megfigyelésének, a természeti szépségek észrevételének képességét 
alakítani.  
 
A rajzolás, festés. mintázás, kézimunka tevékenységek tartalma  
Az óvodában használt és ismert tevékenységformák a hagyományőrző díszítő művészet  
technikáival, művészetőrző formáival bővülnek. A rajz, a festés, a kézimunka mellett  
megjelennek a népi kismesterségeket őrző elemek is.  
Hagyományőrző  elemek:  

 a népi kismesterségek technikái,  
 a jeles napok ”jelkép-készítő” technikái.  

A kézi munka sorában megjelennek a kézi szövés alapelemei: sodrások, fonások, szövések. A 
gyapjú anyaga szárazon, nedvesen, -nemezelés- többféle technikát kínál. A méhviasz, a tojás 
írókázás mellett, batikolásra is alkalmas. Egy-egy szép hímzett teríti, a színes fonalak  
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hímzés utánzására késztetnek. Az agyagozás alkalmával elkészült alkotások a gyerekek kedvenc 
játékeszközei lesznek. A játékeszköz készítések technikáit a gyerekek utánzás után képesek 
elsajátítani: rongybaba vagy csutkababák, terméseszközök, pl. napraforgószár - sátrak, kunyhók, 
stb.  
A jeles napi készülődések során a gyerekek részt vesznek az ünnephez kapcsolódó jelképek közös 
készítésében. Például az András nap utáni adventi koszorúkészítés,  mézeskalács gyúrása, 
díszítése,  karácsonyi gyertyaöntés,  Luca búza vetése,  farsangi-maszk készítések, húsvéti tojásfa 
díszítése,   májusfa szalagozása, a pünkösdi koszorúkészítés, stb.  
Ajánlatos a természetes anyagok beszerzése:  

 termések: kukorica, makk, gesztenye, csuhé, zöldségek stb.  
 növények: nád, sás, gyékény, szalma, vessző stb.  
 állati eredetűek: gyapjú, toll, méhviasz, bőr, stb.  
 textíliák, fonalak, spárgák, agyag, homok, kavics.  

 
A környezet esztétikája  
Az esztétikai nevelés érzékszerveken, érzelmeken átható folyamat. A gyerek fogékonysága által 
minden őt körülvevő környezeti ingerre érzékenyen reagál. A gyerekre hat a közvetlen 
környezete, valamint a távolabbi, az óvoda és a település maga. A gyerekek más-más esztétikai 
élményekkel érkeznek. Az óvoda egyrészt kompenzáló szerepet tölt be, másrészt teljes 
megjelenésében alakítja az esztétikum iránti fogékonyságot.  
Az óvodai környezetet a tagoltság, az egyszerűség és a tágasság jellemzi. Fontos a természetes 
anyagok, plasztikus felületek jelenléte.  
 Az óvoda közös helyiségeiben, esetleg a csoportszobában kialakítható egy kis sarok a régi 
foglalkozási eszközök, használati tárgyak vagy öltözékek számára.  Az óvoda nem múzeum, 
hanem nevelési intézmény, amely igyekszik megteremteni az egyensúlyt a régi és a mai világ 
között, értékmegőrző, értékteremtő, értékközvetítő szerepe van.  
Az óvoda dolgozói személyes példamutatással - esztétikus megjelenéssel, kulturált viselkedéssel, 
egységes munkaruhában - igyekeznek modellt nyújtani a gyerekek és szüleik számára. A 
gyerekben az eltérő tevékenységekben viselt öltözék látványa és viselése tudatosítja a célszerűség 
és esztétikum összekapcsolását. Pl.: a kézműves tevékenységekhez viselt védőkötény, a 
zöldségtisztításhoz használt fehér kötények, a tornaruha, stb.  
Az ünnepnapokon az egész óvoda “ünnepi ruhát ölt”. Esztétikai érzékformáló hatást nyújt az 
óvónők, társak látványa és az összhangot tükröző feldíszített folyosók, csoportszobák. Az 
ünnepnapok másságából fakadó ünnepi viselet (pl.: gyerek és felnőtt tiszta, szép öltözékben ) 
ízlésformáló, hangulatfokozó élmény. A gyerek megtanulja, hogy az ünnepnaphoz más viselet, 
viselkedés illik. Az élmény nem csak az összetartozás élményét erősíti, hanem az esztétikus 
környezet, öltözködés iránti igényt is.  
 
 
3.5.6. A külső világ tevékeny megismerésére nevelés  
 
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés célja:  

 A természeti és a szűkebb lakókörnyezethez való érzelmi viszonyulás alapozása.  
 Az élő és élettelen világ megismertetése, megszerettetése.  
 A gyerekben alapozódjanak a környezet harmonikus viselkedéshez szükséges 

érzelemgazdagítás a természethez kapcsolódó hagyományőrző tevékenységekkel.  
 
       A külső világ tevékeny megismerésének tartalma  
       A külső világ tevékeny megismerésére nevelés folyamata sokrétű, a gyerek minden  

cselekvését áthatja. A programban a tapintásos ismeretszerzés lehetősége és tartalma bővül.  
Az óvodai gyakorlatban általánosan feldolgozásra kerülő témák mellett a néphagyomány ápolás  
mindennapos, természethez kapcsolódó tevékenységei is megjelennek.  
Környezeti nevelés                                              
Mindennapos néphagyomány-ápoló  
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Környezetvédelem tevékenységek  
Környezetalakítás                                       
Közösségért végzett munkajellegű tevékenységek  
 
A külső világ tevékeny megismerése és néphagyomány-őrzés, ápolás  

       Az emberiség régebben szinte még együtt lélegzett környezetével, a legfontosabb  
törvényszerűségeket a természetből merítette. Tudása nem elvont tények, hanem gyakorlati  
tapasztalatok és a hozzájuk tapadt szokások, szertartások formájában őrződött meg.  
A következő generációk jövője, léte függ attól, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel,  
viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természeti és társadalmi  
környezetükhöz. Ennek alakítása, megalapozása már kisgyermekkorban megkezdődhet.  

      
A program tudatosan épít a  
 gyerek életkori jellemzőire,  
 a természetben gyökerező 
tevékenységek, és a néphagyomány-ápoló tevékenységek érzelemfokozó hatásaira.  
A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy a gyermekben születése pillanatától  
működik. A gyermeket  jellemzik: a rácsodálkozás, az erős közlési vágy, a kommunikációra  
való nyitottság, az érzelmi fogékonyság a természet szépségeire, az élőlények jelenségeire, a  
személyes kipróbálási vágy, az állandó tettre kész cselekvőkészség. Mind-mind kedvez a  
tevékenységeken keresztül történő  tapasztalatszerzésnek.  
A gyerek a hagyományos óvodai ismeretanyagot: a család, az óvodai környezet, az emberi  
foglalkozások, a közlekedés, az emberi test, a napszakok, az évszakok, az állatok, a növények,  
stb., egy sajátos hatásrendszerben szerzi meg.  

       Az ember, a természet, a hagyomány szoros kapcsolatban vannak. Ezt a kapcsolatot a  
következő tevékenységek őrzik, erősítik:  
 az évszakok változásából fakadó időjárás megfigyelő tapasztalatszerzések, egy-egy jeles 

névnaphoz kapcsolódó természeti jelenségek szokásaival fűszerezve,  
 az időjárás változásaiból fakadó, a hagyományos népi életmódot utánzó környezetalakító 

munkálatok (pl.: palántanevelés, növénygondozás),  
 termések, gyógynövények gyűjtése, az óvoda udvarán és környékén, szüretelések családoknál, 

gazdaságokban, befőzések, gyümölcs-szárítások,  
 halak, teknős gondozása teremben, udvaron, télen a madarakról való gondoskodás,  
 jeles napok előtti készülődések,  
 a rendszeres környezetmegismerő séták, tájmegismerő kirándulások.  

 
Környezetvédelem  
A gyermekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak el környezetük megbecsüléséhez és védelméhez. 
A sokrétű tevékenységek során megtapasztalják munkájuk eredményét,  
környezetükre való hatását. Ilyen tevékenységek lehetnek például a madáritató készítés, a 
komposztálás, az esővíz összegyűjtése és az abból történő  locsolás, a kertészkedés, az 
udvargondozás. A gyermekek természethez való kötődését és az élőlények megszerettetését 
szolgálják azok a valódi történetek is, amiket az óvónő  a megfigyelések során elmond.  
Mindezeket irodalmi, zenei alkotásokkal is színesítheti.  
Az óvónő az élővilág sokoldalú megfigyeltetésével, az óvó-védő tevékenység eredményeként a 
gyerekek emocionális alapokon eljutnak annak belátásához, hogy az élőlényeket óvni, védeni  
kell.  
A népi kismesterségek gyakorlása, a természetes anyagok “közelsége” és a velük való 
tevékenykedés sajátos élményt és érzelmi többletet jelent a gyermekeknek. A különböző séták, 
kirándulások, tevékenységek a megfelelő szokások, szokásrendszerek, magatartási formák 
kialakítását is szolgálják, amelyek belsővé válása a természetben való kulturált viselkedést 
eredményez. Személyiségüket gazdagítva a természetszeretet szükségletként jelentkezik.  
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Környezetalakítás  
Az óvodai környezet alakítása, óvása folyamatos tevékenységet jelent. Újonnan kialakított 
épületünk közvetlen környezete bizony még elég sivár. 
Törekszünk a parkosításra, melyhez a szülők és gyerekek segítségét is igénybe vesszük. 
A gyermekeket bevonjuk a  csoportszoba rendjének helyreállításába, átrendezésébe, az ünnepek 
előtti dekorálásokba, díszítésekbe. Az óvónő vagy dajka néni által megkezdett munkálatok 
látványa remélhetőleg  a gyermekre is ösztönzőleg hat. Az udvar  kialakításában törekszünk arra, 
hogy lehetőség legyen egy veteményes kert kialakítására, ahová olyan zöldségeket ültetünk 
melyeket a gyermekek gondoznak és a mindennapi étkezés során elfogyaszthatnak.  
A virágoskertben a gyermek-és népdalokban előforduló növények is helyet kapnak (pl.: 
levendula, pünkösdi rózsa, stb.).  
A családok közreműködő környezetalakító munkája (pl.: udvar rendezés, udvari játék beépítése, 
stb.) hozzásegíti a gyermekeket egy másfajta érzelmi kötődéshez. A környezettel való aktív 
ismerkedés áthatja az egész óvodai életet, a nevelés komplex folyamatát. Sokféle alkalom 
kínálkozik a környezetalakításra. Így a csoportszobai természetsarokban való tevékenykedés (pl.: 
az akvárium tisztántartása, a halak gondozása, etetése, dugványozás, hajtatás, stb.), a 
természetsarokban történő ismeretszerzés (pl.: termések, száraz ágak, levelek, csigaházak, kövek, 
talált madárfészkek, stb.) nézegetése, válogatása, manipulálása.  

      A környező valósággal való ismerkedés 
A környező valósággal való ismerkedés során a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket 
körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről. Minden tevékenységükben 
megjelenik a matematika, pl.: játékukban párosítanak: csésze-csészealj, ló-lovas, stb., halmazokat 
képeznek: baromfiudvar benépesítése, játékválogatás, stb. Ismerkednek a mennyiségekkel, pl.: 
terítéskor a naposi munka során, társasjátékok játszásakor, stb. Összehasonlító méréseket 
végeznek, pl.: ki ugrott nagyobbat, kinek nehezebb a hátizsákja, stb, sorba rendezik egymást, 
tárgyakat adott tulajdonságok, szabályosságok szerint. A geometria világából tapasztalatokat 
szereznek síkbeli, térbeli alakzatokról, pl.: különféle építések során, papírnyírás, puzzle kirakások 
alkalmával, stb. . A tükörrel való játék során figyelik tükörképük mozgását, utánozzák egymás 
tükörképét, festékfolttal tükrös (szimmetrikus) alakzatokat hoznak létre. Gyakorolják a térben és 
síkban történi tájékozódást.  
 
3.5.7. Munkajellegű tevékenységek  

         
       A néphagyományőrző életmód tevékenységei gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit.  

A természetközelségben a természetes anyagok használata során, a rendszeresen visszatérő 
munkálatok ráébresztik a gyereket, hogy az emberi élet velejárója egy-egy adott cselekvéssor.  
A gyerek utánzási vágyából fakad, hogy a környezetében látott felnőtti munkacselekvéseket 
játékában utánozza. A hiányzó eszköz nem akadály, ezen a mássá változtatás vágya átrepíti, a 
cselekvésben mindenáron ki akarja magát próbálni. A gyerek a gyerekméretű, 
valósághűeszközökkel is ”mintha” cselekvést végez, játszik.  
Ez a fajta cselekvés, ha rendszerességgel tér vissza, és az egyén, a környezet, a közösség javát 
szolgálja, munkajellegű tevékenységgé válik. Mozgatója a gyerek aktivitási vágya és a felnőtt 
megerősítő, dicsérő értékelése.  
1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással sok vonatkozásban 
azonosságot mutató, azzal egybeesi munka és munka jellegű játékos tevékenység (az 
önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, 
értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi 
vagy egyéb munka, a környezet-, a növény-és állatgondozás stb.).  
2. A gyermek munka jellegű tevékenysége  
 önként - azaz örömmel és szívesen - végzett aktív játékos tevékenység;  
 a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint például a kitartás, az önállóság, a 
felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége;  
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 a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze a saját és mások 
elismerésére nevelés egyik formája.  

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 
együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejleszti pozitív 
értékelést igényel.   
 
Célok:  

 A gyerek sajátítsa el azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek a társas együttélés  
 fenntartását szolgálják.  
 Az önként és örömmel végzett tevékenységgel az önállóságra és öntevékenységre nevelés. 
 A hagyományőrző tevékenységek gyakorlásán keresztül a munkajellegű tevékenységek  
 megszerettetése, az elvégzett munka megbecsülésére nevelés.  
 A munkaerkölcs, felelősségérzet alapozása, kitartásra nevelés: a gyereket eljuttatni  
 a célirányos kötelezettségvállalás befejező mozzanatáig.  
 A gyermeki kipróbálási vágy sokrétű kielégítése, kezdeményezőkészségének formálása.  

 
Az óvónővel kialakult érzelmi kapcsolat, a megerősítés motivációja ösztönzi a gyereket a 
munkajellegű  tevékenységek céltudatos végzésére.  
Feladatok: 

 A gyermekek munka jellegű tevékenységek során nyújtható lehetőségek segítségével 
önként, örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység - tapasztalatszerzés, környezet 
megismerése, munkavégzéshez szükséges képességek, készségek tulajdonságok (pl.: 
kitartás, az önállóság, az elvállalt naposi, vagy egyéb munka a környezet, a növény az 
állatgondozás a felelősség-, a céltudatosság) alakítása.  

 Társas kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 
elismerése.  

 Munka által ismeretek közvetítése a környezet tárgyi valóságáról.  
 Erkölcsi értékek megalapozása: megbecsülés, kitartás, vállalás.  
 A munkavégzéshez szükséges eszközökkel való bánásmód elsajátíttatása. 

 
Tartalma:  
A különböző munkafajták: a testápolás, öltözködés, étkeztetéssel kapcsolatos /önkiszolgálás/, a 
gyermekek saját személyével kapcsolatos munkákról, a feladataikat az egészséges életmódra 
nevelésnél határozzuk meg. A gyermekek a munkát éppúgy, mint a játékot általában könnyedén, 
örömmel végzik. Ezért szívesen azonosulnak a munka céljával, természetesnek tartják 
szükségességét, élvezik az elért eredményeket. Az életre felkészítés nem nélkülözheti ezen 
munkatevékenységek lehetőségeinek kihasználását.  
Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát.  
A munkára nevelés általános értelemben, magában foglalja a valódi értékeket teremtő képessége 
fejlesztését (pl.: a különböző gyűjtögetések) során képesek felfogni munkájuk eredményét. A 
munka hozzájárul az értelmi képesség fejlődéséhez azáltal is, hogy megalapozódik a munka iránti 
tisztelet, eredményének megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme.  
A munka az életre való felkészítést szolgálja, ezért fontos, hogy a munkatevékenység a 
felkínállehetőségek közül önállóan választható és sohasem a gyermekre kényszerített feladat 
legyen.  
A munkavégzés rendszeres, folyamatos legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba. 
Munkajellegű, közösségért végzett tevékenységformák: a naposi munka, a mindennapi élettel 
kapcsolatos állandó-és alkalomszerű munkák, növény-és kisállat gondozás.  
A naposság vállalásában az önkéntesség dominál. A jelkép (kötény, kitűző stb.) nem csak a 
megbízást és a feladatvállalást jelzi, hanem vonzóvá is teszi a tevékenységet ,  
amire büszke és örömmel, sikeresen teljesíti azt. A naposi munka tartalmát úgy célszerű alakítani,  
hogy minél kevesebb időt vegyen el a gyerek játékából. A naposi munkát kisebb gyerek is 
vállalhatja. A hagyományőrző cselekvések bővítik a naposi teendőket. Például a kerti szerszámok 
rendben tartása, a befőzésekhez, a sütésekhez szükséges eszközök előkészítése, öntözések, stb.  
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A mindennapi élettel kapcsolatos állandó-és alkalomszerű munkákhoz tartoznak: az udvar-és 
teremrendezés, a játékjavítás- tisztítás- készítés, az egyéni megbízatások, az üzenetek teljesítése, 
az ünnepi készülődés (ajándékkészítés, szobacsinosítás, díszítés), a házimunka jellegű 
tevékenységek (étkezések utáni seprés, sütés-főzés, ünnepek előtti nagytakarítás, stb.).  
A növény-és kisállat gondozás munkálatai közben a gyerek megismerkedik egyes 
munkafolyamatokkal (ültetés, vetés, locsolás, kapálás, etetés, stb.). Az óvoda udvarán kialakított  
virágos-, és sziklakert folyamatos munkát igényel ültetéstől betakarításig, ezért fontos a 
munkafolyamatok megszervezésénél az “ erők “ tudatos elosztása.  
A kisebb gyereket az eszköz, a cselekvés vonzza, míg a nagyobb már tudatosan végzi el feladatát.  
 
Közösségért végzett munka:  
A munkamegosztás során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan 
dönteni, feladataikat egymás között megosztani.  
A munka és munkajellegű tevékenységek legyenek a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés 
alakításának eszközei.  
Éljenek az állandó lehetőségek kihasználásával – folyamatosan vegyenek részt környezetük 
tisztántartásában, közösen javítsák, tisztítsák meg játékaikat, segítséggel rendezzék át a 
csoportszobát, játékpolcokat. Vegyenek részt különböző alkalmakra a csoportszoba, előszoba 
díszítésében.  
 
Önkiszolgálás és naposi munka:  
A gyermekek óvodába lépéstől minden teendőt (testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük 
rendben tartása) amely saját testük szükségleteit kielégítik, próbálják önállóan végezni. Ezeket a 
teendőket a gyermekek saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végzik el, amikor 
képesek rá, vagy kedvük van hozzá. A naposi munka óvodánkban napi rendszerességgel működik. 
Nemcsak régi értelemben alkalmazzuk a naposságot, hanem bármely más munka jellegű 
tevékenységben is pl.: fürdőszoba, öltöző, csoportszoba rendjéért, tisztaságáért felelős különböző 
megbízások végrehajtására. Naposi táblán jelöljük ki a nap kezdetén a naposokat. Kiscsoportban 
az óvodapedagógus és a dajka az asztal közepére helyezik az evőeszközöket, tányérokat és onnan 
minden gyermek önállóan veszi el. Az étkezés végén a kiscsoportosok visszateszik az asztal 
közepére a használt eszközeiket.  
Középső és Nagycsoportban a naposok a kötényeket felveszik, tányérokat, evőeszközöket, 
poharakat, önállóan osztják ki. A szalvéta helyes használatára is felhívják a figyelmet, egymás 
szükségleteit kielégítik. /pl.: víz öntése/ Az asztalok tisztán tartásában is feladatokat kapnak.  
 
Egyéb munkalehetőségek:  

 Segítsenek évszakonként, alkalmanként a külső környezet tisztán-tartásában.  
 Segítsenek a járdatakarításban, söprögetésben, levelek összegereblyézésében, hó 

eltakarításban.  
 Udvari játékok ki- behordása, tisztántartása legyen állandó feladat.  
 Növényzet ápolása: két színtere van: óvodán belül és óvoda épületén kívül. A 

természetsarok cserepes növényeket, vázákban vágott virágokat, természet aktuális 
„kincseit” pl gesztenye, makk, kukorica stb.) elhelyezése és tisztán tartása.  

 Állatgondozás: A terrárium, és az akvárium tisztán tartása.  
 A gyermekek munkára nevelésénél fontosnak tartjuk, az óvodában az élősarok 

kialakítását és a kerti munka megvalósítását, mivel a nevelésben játszott szerepét túl a 
természet, a környezet és az ember kölcsönhatásának megtapasztalására igen nagy 
lehetőséget nyújt a gyermekcsoport valamennyi tagjának.  

 
Kerti munka:  
Tavasztól – őszig lehet tevékenykedni a kertben és közben rengeteg tapasztalatot, ismeretet 
szerezhetnek a gyermekek. A kerti munka az a terület, ahol az értékteremtő képesség még 
tisztábban megmutatható. A virágok, növények, madarak életéhez, gondozásához szeretnénk 
közelebb vinni a gyermekeket. Pl. madáretetők folyamatos feltöltése.  
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Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban:  
 Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget, hogy önkéntesen önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos, illetve a társai érdekében 
végzett munkatevékenységet.  

 A munkatevékenységhez szükséges eszközök folyamatos biztosítása, bővítése melyek a 
/gyermekek méretének/ megfelelőek legyenek.  

 A munkaeszközök elérhető helyen való tárolása. Lehetőség adása a megszokottól eltérő 
munkatevékenységek végzésére is.  

 Törekedjen arra, hogy a gyermeknek minden munkatevékenység örömet jelentsen.  
 Adjon lehetőséget a gyermeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei nincsenek 
teljesen összhangban.  

 A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel 
való együttműködést és folyamatos, konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához 
mérten fejlesztő értékelést igényel.  

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:  

 Önállóan használják és tartják rendben játék és munkaeszközeiket.  
 Önállóan végzik saját személyükkel kapcsolatos munkákat, feladatokat /tisztálkodás, 

öltözködés, étkezés, öltözőben személyes dolgaik/ rendben tartását.  
 Szívesen, bátran végeznek kisebb megbízásokat.  
 Önállóan végeznek naposi teendőket, néhány egyszerűbb munkafajtát.  
 Önállóan képesek a terem díszítésével kapcsolatos feladatok ellátására /virágot hoznak a 

vázába, az élősarok számára magvakat gyűjtenek stb./  
Minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van. 
 
3.5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás  
 
A nevelési koncepciójából fakad, hogy a program gyakorlatában a tanulás nem önálló 
tevékenységformaként jelenik meg. A gyerek játékba ágyazott, változatos tevékenységek 
gyakorlása során, az egész óvodai nap folyamán tanul. Ebben a folyamatban az óvónő az egyes 
gyerek tanulási képességeinek alakulását követi és segíti.  
Az óvodáskorú gyerek életkori sajátosságaiból következik, hogy a gyerek cselekvésein, 
érzékszervi mozgásos tapintásos észlelésen keresztül tanul. A gyermeki tevékenység motorja a 
játékkedv, a mozgásigény, az utánzási vágy. A környezetében lévő ingerek aktivitásra késztetik, 
kiváltják a hatékony viselkedés igényét, közben ismereteket szerez, készségei, szokásai 
gyarapodnak, tanul. Ebben az önkéntelen tanulási helyzetben az óvodáskorú gyerek ismeretei 
bővíthetők. A gyerek a folyamatban többször átéli, tanulja, mikor, miként figyeljen a környező 
világra és belső jeleire. Érzékenységgel, érdeklődéssel fordul az őt körülvevő környezeti ingerek, 
hatások felé, tevékeny aktivitását a felnőtt megerősítő, elfogadó viselkedése befolyásolja, 
ismétlésre készteti. Ebben az életkori szakaszban a gyerek fejlődéséhez, fejlesztéséhez ez az 
érzelmi fogékonyság szolgál alapul.  
A gyermeki tanulás az óvodai élet összetett tevékenységrendszerében jön létre. A program a 
hagyományos tevékenységformákat a hagyományőrzésből, a természetvédelemből, a családokkal 
való együttműködésből fakadó tevékenységekkel gazdagítja.  
A tanulás célja  
- Ismeretek elsajátítása, készségek, jártasságok kialakítása a tevékenységeken keresztül.  
- Tudásgyarapítás.  
A program tevékenységrendszerében a tanulás a gyermeki tevékenység velejárója. A ”valamit 
megtanulás” a gyerek részére spontán folyamat, a ”valamit megtanítás” az óvónőrészéről tudatos, 
célszerű tevékenység, a tanulási képesség megalapozása.  
A gyerek a tevékenységformák gyakorlása során tanul, gyarapodik ismerete. Cselekvés közben, 
érzelmein át készségeket, jártasságokat szerez, amelyek által fejlődik értelme, intelligenciája. A 
sajátos fejlesztőhatás az egyes tevékenységformáknál követheti.  
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3.5.9 Szabadidős tevékenység 
 
Célja:  
 A gyermek a szabadidős tevékenységek által tanuljon meg gazdálkodni a rendelkezésre álló 

idővel.  
 A gyermek képes legyen önmaga által irányított emberré válni.  
 
Feladata 
 A tevékenységek közötti választás képességének kialakítása a gyermek döntési képességének 

fejlesztése, ezáltal a gyermeki öntevékenység kialakítása.  
 A csoportnál nagyobb közösség megismerésére, sőt kialakítására lehetőség biztosítása.  
 A gyermek döntési képességének fejlesztése.  
 Értékközvetítés a szabadidős tevékenységen keresztül.  

 
Tartalma:  
A szabadidő igazi tartalma a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad választás. Ez 
is öntevékenység, ez is döntés.  
Az óvodások egész nap az intézményben tartózkodnak, önállóan és szabadon tevékenykednek.  
A gyermek az óvónő által felkínált lehetőségek közül szabadon választhasson (mese, bábozás, 
társasjáték, zene-tánc, barkácsolás, filmvetítés).  
Természetesen nemcsak az épületen belül, hanem azon kívül az udvaron is megvalósítható ez a 
sokfajta választási lehetőség, ami döntésre és természetesen újabb és újabb gyakorlásra készteti a 
gyermeket. (Pl.: sport, és játék, udvar közötti választási lehetőség, ami döntése, és természetesen 
újabb és újabb gyakorlásra készteti a gyermeket. (Pl.: sport, és játék, udvar közötti választási 
lehetőség, vagy dalosjáték, labdajáték, ugróiskola, szabályjáték, aszfaltrajz.) 
 
Az óvodások napi életének ilyen formában való szervezésével nemcsak változatos minden 
gyermek érdeklődésére igényt tartó keretet teremtünk, hanem a csoportnál nagyobb közösség 
megismerésére, sőt kialakítására is lehetőséget biztosítunk.  
A csoportok elszigeteltségének megszüntetésével, tágítjuk a gyermeki élet mozgásterét, ami maga 
után vonja a gyermeki önállóság kezdeményezőkészség és döntési képesség kifejlődését A hónap 
első csütörtökének délelőttje a szabadidős nap a középső- és nagycsoportos gyermekek számára.  
Ugyanakkor mindezek mellett az egyéni képességek megmutatására, kibontakoztatására is igen 
hatásos eszköz és nevelési mód, hiszen még nagyobb lehetőséget nyújt az azonos érdeklődésű 
gyermek kiscsoportos foglalkozásához.  
 
Szabadidős tevékenységek, amelyek közül a gyermekek önként választhatnak.  
1. Néphagyományőrző foglalkozások és néptánc. 
2. Drámajáték 
3. Kézműves foglalkozás 
4. Játékos torna 
 
Az óvodapedagógus feladata a szabadidős tevékenységek megszervezésében:  

 A délelőtti változatos sokféle szabadidős tevékenység biztosítása.  
 Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. 
 Keresse a lehetőséget arra, hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi 

teret a gyermekeknek.  
 A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként, gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségét.  
 Egyszerű, saját maga és a gyermek alkotta eszközökkel, segítse elő a gyermek 

fantáziájának fejlődését.  
 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:  
 A gyermekek képesek választani a felkínált tevékenységek közül.  
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 Önálló döntésük szerint részt vesznek az udvari tevékenységekben.  
 Fejlődik fantáziájuk, kreativitásuk, javul a mozgáskoordinációjuk.  
 Önálló alkotásokat képesek létrehozni.  
 Képesek együttműködni a szabadidős tevékenységben, azok szervezésében, ezáltal 

javul szociális érzékenységük.  
 Képesek egymással, a felnőttekkel kulturáltan megbeszélni az elképzeléseiket.  

 
 

Szabadidős tevékenységek naplójának mintája 
 

Időpont: Helyszín: Foglalkozás 
vezeti: 

Téma: Tevékenység: Eszközök: Fejlesztési 
célok:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI  
 

4.1. Személyi feltételek  
Ahhoz, hogy a nevelési hatásrendszer célirányosan és hatékonyan működjön, minden felnőtt 
dolgozónak a gyermekeket tiszteletben tartó és elfogadó, a megváltozott igényeknek megfelelő 
jellegű és minőségű magatartást és értékeket hordozó tevékenységformát kell előtérbe helyeznie.  
A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Az óvodapedagógusnak az óvoda működését 
segítő nem pedagógus alkalmazottakkal, a dajkákkal történő összehangolt munkájának hozzá kell 
járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. 
4.1.1 Az óvodapedagógusok 
  A nevelőmunkát 6 óvodapedagógus látja el. Az óvoda irányítását az óvodavezető végzi.  

        Óvónőink személyiségének jellemzői:  
 nyitottság a kapcsolatteremtésre,  
 érzelmi kötődés a néphagyományokhoz.  
 szeretet és kötődés képességével való rendelkezés.  
 mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének kialakítása önmagunkban.  
 a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, másságának tolerálására való képesség 

kialakítása.  
 valós értékeket közvetíteni, átadni tudás képessége.  
 azonosulni tud a Helyi Nevelési Programunk alapértékeivel.  
 modell és példaértékűnek számít viselkedése, beszédstílusa, empátiás, kommunikációs, 

konfliktuskezelő, együttműködő, helyzetfelismerő képessége, rugalmassága, 
fegyelmezettsége, segítőkészsége és kreativitása.  

 személyiségvonásaiban jelenjen meg a humanizmus, a pedagógiai optimizmus. Tetteiben 
legyen érezhető a hitelesség, tapintat.  

 a munka tiszteletét, az értékmegóvó magatartást, kulturális és természeti értékeink 
védelmét és óvását.  

 törekszik a partnerekkel minél harmonikusabb és minél jobb együttműködésre.  
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 elítéli a vandalizmust.  
 fontosnak tartja az állandó önfejlesztést, innovációt.  
 önmagával és a munkájával szemben igényes.  
 célja a gyermekekben a magyarságtudat kialakítása és a hazaszeretetre nevelés. 

Óvodánk szerencsés helyzetben van, egyik kolleganők rendelkezik logopédiai és fejlesztő  
pedagógiai végzetséggel.  
A néphagyományok ápolására azért is vállalkoztunk, mivel rendelkezünk alapvető néprajzi  
ismeretekkel , amelyet önképzéssel, tanfolyamokon való részvétellel szereztünk illetve  
kapcsolattartással folyamatosan bővítjük.  
4.1.2. A dajkák: a dajkák személyiség jegyei:  
· a gyermek tisztelete, szeretete, jogainak tiszteletben tartása,  
· a másság elfogadása,  
· érzelmi kötődés a néphagyományokhoz.  
Minden csoportban egy dajka segíti a nevelőmunkát, számuk 3 fő. Fontos feladatot látnak el a  
gyermekek gondozásában. Magatartásukkal, beszédstílusukkal, öltözködésükkel, egyéb  
viselkedésükkel ők is hatással vannak a gyermekekre.  
4.2.2. A kisegítő állományú alkalmazottak személyiség jegyei: 
· a gyermek tisztelete, szeretete, jogainak tiszteletben tartása,  
· a másság elfogadása,  
A karbantartási munkákat, és az udvar rendben tartását a fűtő-karbantartó végzi.  

 

Jelenlegi óvodapedagógusaink, dajkáink képzettségi mutatói.  
 

Iskolai végzettség: Beosztás: Összesen fő 
Felsőfokú óvónőképző óvodapedagógus 6 
Szakvizsgás képzés óvodavezető 

óvodapedagógus 
1 
1 

Kisgyermek gondozó  1 
 

Dajkai létszám alakulása képzettség szerint: 
 

Iskolai végzettség: Fő: 
Dajkaképzőt végzett 3 
Ö s s z e s e n :  3 

 
Az óvoda minden dolgozója fontosnak tartja a folyamatos szakmai továbbképzéseken való 
részvételt, ahol hozzájuthatnak a korszerű pedagógiai ismeretekhez.  

 
4.2. Tárgyi feltételek  
Óvodánk, a falu szélén a vasút mellett helyezkedik el, egy a legmodernebb  építésű  556.23m2  
alapterületű  létesítményben működik.  
Padozata:a csoportszobákban laminált padló, közlekedőkben  kerámia járólap, amely könnyen  
tisztántartható, fertőtleníthető. Nagy ablakfelületeken lehetővé válik a napfény szabad beáramlása. 
 A csoportok új bútorzatúak, csak a legszükségesebb berendezési tárgyak találhatók meg. A  
csoportszobákban a játékeszközök  elhelyezésére szolgáló polcok mellett, jól tagolt sarkokat  
alakítunk ki, ahol egy-egy tevékenységhez szükséges eszközöket helyezünk el: babaszoba,  
mesesarok, kézműves sarok.,természetsarok. 
Az eszközöket a gyermekek bármikor elvehetik, használhatják, ezen eszközök könnyen  
hozzáférhetőek számukra. Az természetsarokba növényeket, akváriumot tervezünk,melynek  
gondozásában a gyerekek is segítségünkre lesznek. Az öltözőkben jellel ellátott szekrények  
vannak elhelyezve,valamint külön padok,melyek elősegítik a kényelmes öltözködést.  
Az öltözőben helyezzük el a „Hirdetőtáblát”, amelyen a szülőknek szóló tájékoztatásokat  
közöljük. A mosdóhelyiségekben jellel ellátott törülközőtartókat, valamint a fogmosás kellékeinek  
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tárolására szolgáló polcokat helyeztünk el.  
A berendezési tárgyak és játékeszközök egy része természetes anyagból van (fa, gyékény,  
vessző). Arra törekszünk, hogy az  új eszközök beszerzésével a természetes anyagokból készült,  
esztétikus, a gyermekek számára praktikus játékok legyenek a csoportokban.  
A csoportszobákban mindig megtalálhatóak azok az anyagok, amelyek a népi  
kismesterségekhez szükségesek (csutka, csuhé, nád, filc, fonal, gyapjú és különbözi  
termények).  

      Az óvoda udvara: óvodánk három részből áll egy nagy udvarból és két kisebb udvarból.    
Különböző szempontok figyelembe vétele mellett, szilárd és füves területek kialakítása, virágos 
rész ,valamint veteményes  kert kialakítása, homokozó elhelyezése az udvaron, melyekkel    
biztosítjuk a gyermekek számára a természetes, szabad mozgást. 

     Az óvodában az eszköznorma szerinti minimum eszközök megtalálhatók.(Lásd melléklet) 
       

     4.3. Az óvodai élet megszervezése  
 
1. Nevelési Programunkat 3 osztatlan gyermekcsoportokban valósítjuk meg, de  
szükség esetén osztott csoportot is szervezünk. Nevelési célkitűzéseinket csak  
maximálisan 25 fős csoportlétszámmal tudjuk maradéktalanul megvalósítani  
(1993. évi LXXIX. törvény, 3. sz. melléklet).  
2. Az óvodai csoportok kialakításakor figyelembe vesszük a gyermek életkorát,  
fejlettségi szintjét, a szülők igényeit.  
3. A csoportok elosztásáért az óvodavezető a felelős.  
Tevékenységek tervezése, szervezeti keretei:  
    A tanulási folyamat szervesen illeszkedik a nevelési folyamatba.  
Szervezeti formái:  

        • szabadon választható tevékenységek  
• önálló, és irányított tapasztalatszerzés  
• komplex foglalkozások rendszere  
• mikrocsoportos foglalkoztatási forma  
• kötetlen és kötött kezdeményezések, és foglalkozások  
• egyéni fejlesztés  
A komplex foglalkozásoknak nincs előre meghatározott időpontja, a délelőtti időszakban  
bármikor megvalósíthatók.  
Az óvodába kerülés éles fordulópont, az óvoda új életformát jelent a gyermekek számára  
Az új óvoda életrendje, de különösen újak az emberi kapcsolatok, amelyekben a gyermekek 
maguk is belekerültek: új követelményekkel találkoznak, újfajta tevékenységi lehetőségekkel és új 
örömforrásokkal. Az óvónőnek kell a gyermekek számára az új életformát megszerveznie, 
irányítani, a gyermeket ebbe bevezetni és az életforma pozitív nevelő hatását kezdettől fogva 
érvényesíteni.  
Egész évben 5 napos munkarendben hétfőtől – péntekig folyamatosan tartunk nyitva, kivéve az év 
folyamán rövidebb-hosszabb időre bezár az óvoda fenntartói engedéllyel /általában az iskolai 
szünetek időpontjával megegyező időpontokban/. 
 
A gyermek tevékenységének tervezése:  
A tevékenységben megvalósuló tanulás 

       1. A nevelés-tanulás tervezése  
A tudatos, tervszerű nevelőmunka alapja az óvónő tervező munkája. A tervezés során is a nevelés 
és a tanulás komplex egységet alkot. Az óvónő által elképzelt fejlesztést a gyermekek által 
kezdeményezett ötletek egészítik ki.  
 
2. A tevékenységek tervezése  
A részletes, kidolgozott tervezést a negyedéves terv foglalja magába, a gyermekcsoport 
fejlettségétől függően.  
Tartalmazza a nevelő-fejlesztő munka vázát, valamint helyet biztosít a gyermekek spontán  
kezdeményezésének. Terjedelme az óvónő módszertani szabadságának függvénye.  
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3. A napirend kialakítása  
Az óvodás gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését a rugalmas napirend biztosítja.  

        • Alkalmazkodik a gyermekek biológiai és pszichológiai szükségleteihez.  
 • Biztosítja a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét.  

              • Alkalmazkodik a gyermekek egyéni szükségleteihez az aktív és passzív pihenés  
               helyes arányainak megválasztásával  
A napirendben a legtöbb időt a gyermekek legfőbb tevékenysége, a játék kapja. A napi  
gondozási, és egyéb teendők (étkezések, szervezett tanulás, munka), a játék folyamatának  
csupán egy bizonyos idejű felfüggesztését jelentheti. A választható tevékenységek a játék  
folyamatában zajlanak. A tevékenységek történhetnek egyénileg, vagy mikrocsoportos  
formában. A napirend rugalmassága lehetővé teszi az előre nem tervezett, de a gyermek  
személyiségfejlődését szolgáló események beillesztését. Figyelembe veszi a gyermek  
önállóságának, ügyességének fejlődését. A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi  
biztonságot teremtenek a gyermekekben.  

       A gyermeki személyiség fejlesztése szükségessé teszi a gyermekek folyamatos  
megfigyelését. Ennek érdekében az óvónő folyamatosan feljegyzéseket készít minden  
gyermekről, az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig; rögzíti a gyermek fejlődési szakaszait,  
fejlődésének ütemét.  
 
A napirend általános időkeretei  
A nyitvatartási idő: 700-1700  ----10 óra  
Az óvoda napi nyitva tartását mindig a szülői igényekhez igazítjuk.  
Óvodánk 3 csoportos, 75 férőhelyes, így lehetőségünk van a gyermekek életkor szerinti 
csoportelosztására felmenő rendszerben. Így ugyanaz az óvónő, dajka néni tud a gyermekekkel 
folyamatosan foglalkozni, akár 3-4 éven keresztül is. 
Az óvodai korcsoportok szervezésénél figyelembe vesszük az óvoda hagyományait, adottságait, a 
szülők igényeit, a fenntartó elvárásait. Így homogén életkorú csoportok kialakítására törekszünk, 
ahol  
- 2,5-3-4 éves korúak számára        mini- kiscsoportot, 
- 4-5 éves korúak számára         középső csoportot 
- 6-7-8 éves korúak számára      nagycsoportot hozunk létre.  
Ha a gyermekek létszáma és életkora úgy alakul, hogy nem tudunk homogén csoportot létrehozni, 
akkor részben osztott óvodai korcsoportokat alakítunk ki, pl.: Kis-középső csoport, vagy Nagy-
középső csoport.  
Szükség esetén 7 és 8 éves korú gyermekek is maradhatnak óvodába, ha ez indokolt és erről a 
Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság is határozatot hoz.  

 
       Tevékenységek Időtartama:  

Játék és szabadidős tevékenységek 5,5 óra  
Étkezés, pihenés 3 óra  
Öltözködés, tisztálkodási tevékenység 1 óra  
Komplex foglalkozások naponta max. 35 perc  

       A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a  
körülmények, az évszakok, a váratlan események, stb. hatására.  
 
4. Hetirend  
A hetirend csoportonként változó a tornaterem zavartalan használata miatt. 
A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő 
az óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi 
életének megszervezéséhez. A beszoktatás idején figyeljünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb 
és alkalmazkodóbb hetirendet állítsunk össze. Később az iskolára való felkészítés feladatai a 
hetirend és a napirend pontosabb betartását helyezik előtérbe.  
A hetirend összeállításánál arra kell figyelni, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, 
kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös megvitatására.  
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A hetirend kialakítása természetesen az óvodapedagógus feladata.  
A napirend és a hetirend a megfelelő időtartamú tevékenységformák megteremtése fejleszti a 
gyermek időérzékét, rendszerességre neveli őket.  
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, mely nem 
szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetesen 
és szimulált környezetben kirándulásokon az óvodapedagógus által kezdeményezett 
foglalkozásokon és időkeretben valósul meg.  
A napirend kialakítása során tág időkereteket próbáltunk tervezni, ebben a kötött és kötetlen 
időkeretek is úgy szerepelnek, hogy közben a gyermek szükségleteit és életkorát is figyelembe 
véve határoztuk meg a programunk tartalmi részeit.  
A programban megjelenített hetirend és napirend csak javaslatként értelmezhető, mert az 
alapprogram értelmében a napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki, a 
gyermekek egyéni szükségleteihez és a helyi igényekhez igazodva. 

 
Nyílt napjaink 
 Középső csoportos szülők részére március hónapban.  
 Nagycsoportos szülők és leendő elsős tanító nénik részére április hónapban. 

 
A tervezés dokumentációja 

 
a) Csoportnapló 
Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramjában meghatározott, elsősorban statisztikai adatok 
tárolására alkalmas, de a nevelőmunkához szorosan kapcsolódó bejegyzéseknek is helyet ad az 
óvodai csoportnapló- mely a csoportok hivatalos dokumentuma.  

 
A CSOPORTNAPLÓ 1 NEVELÉSI ÉV IDEJÉRE ALKALMAZHATÓ  

 
b) Éves nevelési –tanulási tervek /korcsoportonként/ 
Hosszútávú fejlesztés /1 nevelési év/ átgondolását és az óvónő gyűjtőmunkáját öleli fel, a célok és 
feladatok ismeretében.  

 
c) Heti nevelési – tanulási terv 
Tartalmazza: a gyermeki tevékenységek foglalkozásonkénti tervezését, célját, feladatát, a 
szükséges eszközöket- vizuális és matematika foglalkozások differenciálási szintjeit. Ezek egyben 
az óvónők napi vázlatául is szolgálnak.  

 
d) Gyermeki megfigyelések 
Alapjául szolgálnak az egyéni differenciált fejlesztéshez az „Egyéni képességfejlődés mutatói” c. 
gyermek vizsgálatát rögzítő dokumentum. /amely a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 20 A § (1) és 
(2) bekezdése szerint./ 
Tartalmazza: a gyermek fejlődésének megfigyelését rögzítő feljegyzéseket. Így jól láthatókká 
válnak az esetleges fejlesztési irányok. E rögzítő feljegyzésekre az év folyamán folyamatosan 
kerül sor, melyről a szülő évi két alakalommal a félévi az év végi szülői értekezleten kap 
betekintést.  
 
e) Egyéni fejlődési lapok vezetése 

 
Az óvodapedagógus – a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatos feladatai:  

 
 Hetirend, napirend összeállítása. 
 Nevelés-tanulás tervezése. 
 Kiscsoportban beszoktatási terv elkészítése, valamint családlátogatások elvégzése a 

dokumentum elhelyezése a naplóban.  
 Egyéni fejlődési lapok vezetése a gyermekekről.  
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 Nevelés-tanulás értékelése. 
 Belső ellenőrzések elvégzése dokumentálása.  
 Éves anyaggyűjtés dal, dalosjáték, mondókák.  
  

 
 
 

 
Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógia tevékenységek az óvodában 
A gyermekvédelem minden óvodapedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott 
gyermekek védelmi, pedagógiai eszközökkel való segítése.  
A gyermekvédelmi munka, védelem minden gyermekre kortól, nemtől, vallástól, 
származástól független odafigyelést, gondoskodást jelent.  

 
Célja:  

 Az óvodába beíratott és járó gyermekek problémáinak korai felismerése, kezelése.  
 A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettség kialakulásának 

megakadályozása, de legalábbis csökkentése, hogy hátrányos helyzetbe tartósan ne 
kerüljön, vagy hátrányos helyzetűből ne váljék veszélyeztetetté a gyermek.  

 Problémás esetek folyamatos felmérése, gondos orvoslása, a gyermekvédelmi munkát 
segítő partnerkapcsolatok folyamatos ápolása, velük együttműködési rendszeresen. 

 Az óvodai felsőrendszer aktuális működtetése – óvodán belül és kívül is a társ és 
segítő intézményekkel.  

 
Feladata:  

 A gyermeki, családi problémák felismerése, képviselete minden esetben.  
 Nyilvántartás, statisztika készítése a megismerés után.  
 A megfelelő segítő módok kiválasztása, alkalmazása. 
 Szociális ellátások lehetőségének számbavétele/étkezési segély, egyéb segélyek.  
 Szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, tájékozódás a segítő szolgáltatások 

lehetőségéről.  
 Segítő külső szervekkel, szakemberekkel, az eddig kialakított aktív 

együttműködés, kapcsolattartás folytatása.  
 Szükség esetén írásos jelzés a Gyermekjóléti Szolgálathoz, Gyámhivatalhoz, Nevelési 

Tanácsadó, jegyző bevonása a probléma megoldásában.  
 
 

Nyilvántartás és statisztika szempontjából – csoportonként – illetve az egész óvodára 
Az évenkénti felmérés szempontjai:  

Az óvodába beírt gyermekek száma, ebből 
 nagycsaládos,  
 gyermekét egyedül nevelő,  
 csonka családban nevelkedik,  
 állami gondozott,  
 cigány,  
 nehezen nevelhető,  
 rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap. 

Veszélyeztetett helyzet:   
 olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza.  

Hátrányos helyzetű gyermekeknél a szükségletek kielégítése korlátozott valamilyen mértékben, 
de fejlődése nem veszélyeztetett.  
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Az óvodavezető feladata a Kt. 54.§ (1). alapján a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek 
érvényesítése és az érvényesülés ellenőrzése.  
Egységes nevelőtestületi szemlélet kialakítása, tanácsadással, megbeszéléssel, 
helyzetelemzéssel, friss információ áramlás biztosításával.  

 A gyermekvédelmi felelős a lehetőségekhez mérten továbbképzéseken való részvételének 
biztosítása! 

 Etikai szabályok betartása, illetve a gyermekek jogainak szem előtt tartása, a gyermeki 
jogok, kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezésekkel megfelelően.  

 A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben 
neveljék, oktassák, óvodai életrendjét /pihenőidőt, testmozgást, étkezési lehetőségét/ 
életkorának és fejlettségének megfelelő kialakítása, illetve ennek gyakorlati 
megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése.  

 Az óvodának gondoskodni kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés, oktatás 
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről. A gyermekbaleseteket előidéző 
okok feltárásáról és megszüntetéséről az egész óvodára kiterjesztett minőségbiztosítási 
ellenőrzés, előírás javaslattétele alapján. 

 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése, ennek keretében 
különösen, hogy az óvodába járó gyermekek közül a tanköteles korúak évente legalább 
egyszer fogászati, szemészeti vizsgálaton vegyenek részt.  

 A gyermekvédelmi felelős beszámoltatása.  
 
 

Óvodapedagógusok feladata:  
 Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését óvodán belül.  
 Gyermekek viszonylatában: még – a napi értékközvetítés, korrigáló, családi nevelést 

pótló, helyettesítő nevelés, beszélgetés, szeretetnyújtás.  
 Egészséges életmód tevékenységeinek, szokássá alakítása – egészségmegőrző programok 

szervezése a levegőztetéssel, sétákkal, heti gyümölcsnap szervezésével.  
 Megfigyelés, jelzés, szükség esetén, óvodán belül.  
 A gyermek személyiségfejlesztésére – hátrányok csökkentése, esélyegyenlőség 

biztosítása, iskolai életre alkalmassá tétele egyéni ütemterv kidolgozása – felzárkóztatás, 
vagy tehetséggondozás céljából.  

 Megfelelő mérési, értékelési eszközök, módszerek, eljárások kidolgozása, ezek, valamint a 
felső rendszer rendszeres működtetése.  

 Szülőkkel kapcsolatosan:  
- Családlátogatás, szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok szervezése továbbra is.  
- Eseményekről tájékoztatás szóban, írásban, faliújságon, meghívóval.  
- Szülők bevonása programokba, - kirándulás – munkadélután, gyermeknap, farsang 

megrendezése, szervezése.  
- Prevenció minden gyermekre történő kiterjesztése.  

 
Gyermekvédelmi felelős feladata:  

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramját asz adott évre.  
 Írásos munkatervkészítés egész évre. Beszámol a megtett intézkedésekről. 
 Faliújságon keresztül tájékoztatja a szülőket gyermekvédelmi tevékenységéről, fogadó 

órájáról.  
 A csoportokban dolgozó óvodapedagógusokkal rendszeres együttműködés, szükség 

esetén közös családlátogatás, fogadó óra. Szükség esetén tanácsadás.  
 Folyamatos tájékozódás a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok sikeresebb 

végzése céljából, jogszabályok ismerete. Továbbképzésen, konferencián való 
részvétel.  

 Társ és segítő intézményekkel való aktív kapcsolattartás, jogszabályok változásának 
követése.  
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 Gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyilvántartása – havi étkezési 
jelentés készítése az ön kormányzat felé benyújtása.  

 
Munkánk értékelésének szempontjai 

 Az év elején felmért – felvett statisztika szerint arányok változása.  
 Egy nevelési év végén összegezni, mit tettek az óvodapedagógusok gyermekvédelmi 

felelős, óvodavezető az előforduló problémás esetek megoldására, javítására, 
esetenként csökkentésére.  

 Azon okok feltárása, amely túl nő az óvoda lehetőségein – tudjuk – de nem tudunk 
segíteni.  

 

5. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI  
 

5.1. Az óvoda és a család kapcsolata        
Az óvodai nevelőmunka hatékonyságát a családi neveléssel összhangban valósítjuk meg. A  
család, és az óvodai nevelés elveinek megismerése, kölcsönös segítése fontos feladatunk.  
A kapcsolattartás formái:  

       • szülői értekezletek,  
• családlátogatások,  
• alkalmi beszélgetések,  
• betekintést biztosítunk a szülőknek az óvodai életbe beszoktatás valamint nyílt napok 
alkalmával. 
• a különböző rendezvényeken együttes részvétel,  
• közös kirándulások, · nyílt napok.  
 A Szülői szervezet képviseletét a Szülői szervezet választott vezetőségi tagjai látják el, 
csoportonként 2 fő 
Fontosabb kapcsolattartási formáik:  
    • Munkadélutánok az év folyamán több alkalommal 
A vezetőség munkaterv szerint dolgozik. 
    . Megbeszélés negyed évente 

 
5.2. Az óvoda és az iskola kapcsolata  
     .  A Sződi Általános Iskolával vesszük fel a kapcsolatot. 

           • A két intézmény együttműködik a tervszerű, és folyamatos nevelés érdekében.  
    • Az első osztályos nevelők megismerkednek az óvodai nevelőmunkával. 
    • Óvónőink megismerik az első osztályosok tantervét, követelményrendszerét.  
    • Tanév elején óvónőink látogatást tesznek az első osztályosoknál  
 

       5.3. Az óvoda és a Művelődési Ház kapcsolata  
A községi könyvtár és a Művelődési Ház sajátos lehetőségeit is felhasználjuk  
nevelőmunkánk során, a gyermekek ismereteinek fejlesztése, bővítése érdekében.  
A könyvtárlátogatással gazdagítjuk a gyermekek irodalmi érdeklődését.  
Óvodásainkkal részt veszünk a Művelődési Ház óvodásoknak javasolt programjain.  

 
      5.4. Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolata  

A körzeti orvos, a védőnő évente egyszer szűrővizsgálatot végez a  
gyermekek körében, és elvégzi az iskolába készülő gyermekek orvosi vizsgálatát.  
A védőnő az óvónők igénye szerint  látogatást tesz az óvodában.  
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5.5. Az óvoda és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolata  
A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek védelme érdekében kötelezően 
együttműködünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálattal.  
 

6. ÜNNEPEK 
 
Programunk tartalmából fakad, hogy a néphagyományőrzés erősítő az óvodai élet hagyományait 
és a népszokásőrző és a természetóvó jeles napokkal gazdagítja azt.  Ez az ünnepre hangoló 
örömteli közös tevékenykedés a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol.  

 
6.1. Az óvoda ünnepei és jeles napjai  
 
Új intézmény lévén szeretnék olyan hagyományokat kialakítani, melyek révén biztonságot, 
megnyugtató eligazodást jelent majd a gyermekek életében és erősödik a valahova tartozás érzése. 

       A természetóvó jeles napok ünneplését is fontosnak ítéljük.  
 
       Óvodai megemlékezések:  
        Március 15.  

 
Népszokásőrző jeles napok, és az óvoda közös ünnepei:  

       · Mikulás  
· Lucázás  
· Betlehemezés, karácsony várás 
· Farsang  
· Húsvét  
· Édesanyák ünnepnapja  
· Gyermeknap  
· Évzáró  
.  Nagyok búcsúztatója 
 
Természetóvó jeles napok az óvodában:  

       · Október 4. Állatok Napja 
· Március 22. A Víz Világnapja  
· Április 22. A Föld Napja  
· Május 10. Madarak és Fák napja  
 
Az adott gyermekcsoport összetétele alapján a csoportok határozzák meg:  

            · A név-és születésnapok megünneplését  
 
      Óvodánkban hagyománnyá vált:  

 Óvodánkban születésnapokat, névnapokat ünnepelünk. (Szülői kérések alapján). 
 Közös őszi, tavaszi kirándulások (csoportos, óvodai) szülői igények alapján, vagy pályázati 

lehetőségek kihasználásával.  
 Szükség esetén anyukás beszoktatás.  
Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei 
Az ünnepek jelentősége:  
1. Az ünnepek, mint visszatérő közösségi események személyiségfejlesztő hatásúak, olyan 

erkölcsi normákat, szokásokat, tartalmakat közvetítenek, amelyek egy gyermek fejlődéséhez 
elengedhetetlenek.  

2. Akár természeti, vagy társadalmi tartalmúak, akár a néphagyományokba gyökereznek, 
kiemelkedik a társadalmi közösségeit, pl.: óvodai közösséget a hétköznapokból.  

3. A társadalmi lénnyé válás sarkkövei az ünnepek.  
4. Az ünnepek a szülőkkel valóm nyílt párbeszéd és szoros együttműködés fontos színtere.  
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Az óvodai ünnepeknek bele kell simulni a családi ünnepekbe.  
5. Az ünnepeknek, hagyományoknak, egyét rendezvényeknek fontos szerepe van az óvoda, mint 

nevelési intézmény arculatának formálásában és menedzselésében is.  
Szokásokat, hagyományokat ápoló ünnepek mellett az óvodában a jelképek szintjén meg emlékezünk 
a társadalmi ünnepekről is.  
Az ünnepélyek formáját, jellegét a nevelőtestület az éves tervben rögzíti.  
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valamennyi csoportnak legyen belső saját ünnepe, szokásai. Ezeknek 
is rendkívüli nagy közösségformáló szerepe van. Pl.: névnapok, születésnapok ünneplése. 
 
 
 
 

Ünnepeink évszakonként     Formái:   - nyílt 
                - zárt. 
 

Ő S Z 
1. Szüreti mulatság 
Időpontja: szeptember  

Zárt ünnep 
 

  
T É L  

1. Adventi készülődés 
Folyamatosan csoportokban 
Időpontja: november 30-tól-  december 20-ig  

 
 
Zárt ünnep. 
Csoportonkénti ünneplés 

2. Mikulás 
Időpontja: december 6.  

 
Zárt ünnep.  
Csoportonkénti ünneplés. 
 

3.Karácsonyvárás 
Időpontja: december  
/téli szünet előtti napokban/ 

 
 
Zárt ünnep.  
Az óvoda minden korcsoportját érintő ünnep.  

4. Farsang 
Időpontja: február 
/farsang havában/ 

 
Kiscsoportban zárt, másik két csoportban nyitott 
ünnepség. 
 
 

T A V A S Z  
1. Március 15-e 
Időpontja: Március 15. 

 
Zárt ünnep. 
 
Nagycsoportosok ünneplése 

4. Húsvét 
Időpontja:/tavaszi szünet előtti napokban/ 

 
Zárt ünnep.  
 
Az óvoda minden korcsoportját érintő közös 
ünneplés, esetleg kirándulás. 

5. Anyák napja 
Időpontja: /május első vasárnapja előtti 
időszakban/ 

 
Nyílt ünnep. 
 
Korcsoportonkénti ünneplés az édesanyák, 
nagymamák, keresztanyák meghívásával. 

7. Évzáró és ballagás 
Időpontja: május utolsó kéthetében.  

 
Nyílt ünnep. 
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Korcsoportonkénti ünneplés. 

8. Gyermeknap 
Időpontja: Június első hetében. 

 
Nyílt ünnep 
 
Az óvoda minden csoportját érintő közös 
ünneplés. 

 
 
7. A GYERMEKVÉDELEM  
7.1. A gyermekvédelem  
Óvodánkban a gyermekek védelme minden dolgozó feladata, aki a gyermekvédelmi  
felelőssel szoros kapcsolatot tart fenn. A gyermekvédelmi felelős a gyermek-és  
ifjúságvédelem alapellátásához tartozó jelzőrendszer szerves része. Személyét a vezető 
óvónő választja ki és bízza meg, hogy az óvodában ezt a felelősségteljes munkát ellássa. A  
munkát összehangolja és az önkormányzati hálózathoz kapcsolja.  
 
A jelenlegi megelőző gyermekvédelmi rendszer kulcsintézménye a település  
önkormányzatánál működő gyámhatóság. A Családsegítő Szolgálat feladatait segítik a  
gyermekvédelmi felelős, a gyermekorvos, védőnők véleményei, javaslatai és jelentései. A  
sajátos feladatokat igénylő  tényezőknél meg kell jelölni a nevelőszülőknél élő gyermekeket, 
és a velük való bánásmódot.  
Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a  
149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és  
gyámügyi eljárásról, előírják számukra és a gyámhatóság számára, hogy az állami gondoskodás  
keretében milyen intézkedéseket tehetünk.  

7.2. Gyermekvédelmi program 
Az óvoda gyermekvédelmi programjának célja, és feladatai  
Célunk a gyermek jogainak biztosítása. A gyermek joga, hogy nevelési, ill.  
nevelési-oktatási intézményben biztonságban, és egészséges környezetben neveljék,az óvodai  
életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség  
biztosításával, életkorának, és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

       Célunk, hogy a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben  
tartsuk, és biztosítsunk védelmet számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Feladatunk,  
hogy tiszteletben tartsuk a gyermek gondolati-, lelkiismereti-és vallásszabadsághoz való  
jogát. Óvodai nevelésünk során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból.  
 

     A program tartalma  
A gyermekek gondozásának, nevelésének, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi 
fejlődésének előmozdítása és támogatása. A törvényes képviselet biztosítása.  
A veszélyeztetettség felderítése és megelőzése.  
 
A program szervezeti formái, módszerei  
• Gyermek-bántalmazás megelőzése, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 
veszélyeztető  tényező esetén a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése.  
• A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén étkezési hozzájárulás, rendszeres, vagy rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapításának kezdeményezése a települési Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál.  
• Az óvodában a szülők által jól látható helyen, a Házirendben, közzétesszük a gyermekvédelmi 
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl.: Gyermekjóléti  
Szolgálat, Nevelési Tanácsadó) címét, ill. telefonszámát.  
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• A nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek védelme különösen fontos. A gyámhatóságot 
folyamatosan tájékoztatjuk, és a gyermekek beilleszkedését, fejlődését folyamatosan nyomon 
követjük.  

 
8.  A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE  
Az óvodai nevelés végső célja: A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az  
óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére  
eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.  

 
8.1. A fejlettség testi kritériumai óvodáskor végére  
A gyermekek- akik egészségesen fejlődnek- hatéves koruk körül eljutnak az első alakváltozáshoz. 
Testarányaik a korábbihoz viszonyítva változást mutatnak, arányosabbak lesznek. Jobban bírják a 
terhelést. Általában megkezdődik a fogváltás. 
Egyre harmonikusabban összerendezettebben mozognak. Koordináltabb lesz a nagy-,és a 
finommotorikus  mozgásuk. Szándékosan tudja irányítani a testi szükségletei kielégítését, a 
mozgását, a viselkedését. 
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora fele eljut az első alakváltozáshoz.  
Megváltoznak testarányai, megkezdődik  a fogváltás, teste arányosan fejlett.  
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Fokozottabban  fejlődik a mozgáskoordinációja és a  
finommotorikája. Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan  
irányítani képes.  
 

8.2. Lelki érettség  
Az a gyermek, aki lelkileg egészségesen fejlődik, óvodáskor végére nyitott, érdeklődő lesz és 
készen áll az iskolába lépéshez. Folyamatosan fejlődnek viszont azok a képességei, melyek a 
tanuláshoz szükségesek. Tovább differenciálódik az érzékelése, észlelése. 
A vizuális a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. a téri 
észlelés fejlettségének, különös jelentősége van. 
A lelkileg-szellemileg egészségesen fejlődő gyermek jellemzői:  
 Az egészségesen fejlődő gyermeknél, az óvodáskor végére megjelenik az önkéntelen 

emlékezeti felidézés és bevésés, emellett megjelenik a szándékos felidézés, és bevésés, 
melynek megnő a megőrzés időtartama: a felidézés egyre nagyobb szerepet kap a felismerés 
mellett. 

 Megjelenik a szándékos figyelem, mely tanulás alapját képezi. Folyamatosan növekszik a 
figyelem terjedelme, tartalma, könnyebbé válik az átvitele és a megosztása.  

 Kialakulóban van a fogalmi gondolkodás a képi gondolkodás mellett. 
 Folyamatosan, érthetően, kommunikál, beszél: gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, életkorának megfeleli tempóban, és hangsúllyal tudja kifejezni. 
 A magán-és mássalhangzókat tisztán ejti, különbözi mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

alkot, minden szófajt használ. Megérti és végig tudja hallgatni mások beszédét. 
 Legyenek elemi ismeretei önmagáról, és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés szabályait, felismeri 
a napszakokat. Ismeri szűkebb környezetét, az ott élő növényeket, állatokat, azok gondozását, 
és védelmét. Látja az időjárás és az öltözködés közti összefüggést. A viselkedés alapvető 
szabályait elsajátította, kialakulóban vannak azok a magatartási szabályok, formák, amelyek a 
társadalmi és a természeti környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Elemi 
mennyiségi ismeretei vannak.  

8.3. Szociális érettség  
Szociálisan is éretté válnak az iskolára a gyermekek az óvodáskor végére. Amennyiben az iskolai 
légkör lehetővé teszi, a szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet, és a 
tanító elfogadására, a kapcsolatteremtésre a felnőttekkel és gyermektársaival, képes a fokozatosan 
kialakuló együttműködésre.  
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9. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK  
Jelen Pedagógiai Program érvényességi ideje:   

 
A Program módosításai:  

           -  A fent megjelent határidő lejártával. 
           -  A Program módosul, ha törvényi változás következik be.  

    -  A nevelőtestület szakmai indoka alapján (a nevelők 50%+1 fi alapján)  
    • A szülői igények alapján (a felvett gyermekek szülei 70%-ának támogatásával)  
      A módosítás igényét írásban az óvoda vezetőjéhez kell eljuttatni.  

 
  
 
 

                   Egységes- óvoda-bölcsőde pedagógiai program 
 
Az egységes óvoda-bölcsőde csoport indításának létjogosultsága 
Csörögben 

  
Napjainkban egyre inkább tapasztalható az a társadalmi-szülői igény, ami a 3 év alatti 
gyermekek intézményes ellátásának megoldását szorgalmazza, hiszen a kisgyermekes anyák 
egyre inkább és egyre korábban visszakényszerülnek a munkaerőpiacra. 
Településünkön nem működik bölcsőde, viszont a fentiekben leírt igényt kielégítheti a 
korszerű Csiri-Biri Óvoda.  
  

1.1. Az (integrált csoport) egységes óvoda-bölcsőde csoportunk 
főbb jellemzői: 

  
Az egységes óvoda-bölcsőde működtetése során egy olyan gyermekcsoport alakítható ki, 
amelyben a gyermeklétszám nem haladja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek 
száma nem több ötnél. 
Az óvoda-bölcsőde csoportban szakmai iránymutató a Bölcsődei nevelés-gondozás 
országos alapprogramja (2-3 éves gyermekek számára) és az Óvodai nevelés országos 
alapprogramja (3-6-7 éves gyermekek számára). Mindezek alapján bővülnek az 
intézményben dolgozók szakmai kompetenciái, lehetőségei az intézmény színes arculata 
tekintetében. 
 Az óvoda-bölcsőde csoportban dolgozó személyzetnek ismernie kell az adott korosztály 
gondozásának-, nevelésének-, oktatásának elméletét és gyakorlatát. 
Az óvoda-bölcsőde csoportba járó gyermekek testi-, értelmi-, pszichés nevelése-, oktatása, a 
gyermekek gondozása és napközbeni felügyeletük az alapfeladat. A közösségi nevelés, 
szocializáció során különösen érvényesíteni kell a differenciálás elvét, az életkori 
sajátosságból adódó különbség elfogadását/elfogadtatását. 
 A gyermekcsoport éves nevelési-fejlesztési tervét a nevelési év első napjára a csoportvezető 
óvodapedagógus a bölcsődei gondozónővel együtt készítik el az intézmény egységes 
formanyomtatványába. 
 Heti tervet készítenek a csoportnaplóba, a gyakorlati megvalósításnál figyelembe veszik az 
adott gyermekek nevelésének-oktatásának módszertani lehetőségeit. A 2-3 éves 
gyermekeknél a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának elvei 
érvényesüljenek, a 3 évet betöltött gyermekeknél viszont az óvodai nevelés országos 
alapprogramjára épült helyi óvodai nevelési program. 
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 A 3 év alatti gyermekek is részt vesznek az intézmény ünnepein, jeles napjain. Ennek 
tartalma élménynyújtás, a családi házzal, szülőkkel való közös program.  Pld: Mikulás nap, 
Ovi karácsony, Farsang, Anyák napja) 

 
A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja:  
• az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata;  
• az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól; 
• az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a 
napközbeni  
 gyermekellátásról; 
• az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 
• a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi  
 intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 
• a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról; 
• 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység  
 engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről; 
• a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei; 
• az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése; 
• a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek, ezeken belül  
 is hangsúlyozottan „A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes  
 szempontjai” c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a módszertani levelek, útmutatók, ajánlások; 
• a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata. 
Ezek figyelembe vételével határozza meg a bölcsődékben és a bölcsődei-óvodai integrációban működő 
bölcsődei csoportokban folyó nevelő-gondozó munka szakmai alapelveit, melyek érvényesek a 
speciális csoportokra és szolgáltatásokra is. 

 
 A BÖLCSŐDEI  NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA 

  
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás 
keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel 
nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hova-tartozásának 
tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, 
tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a 
harmonikus fejlődést. 
A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a 
hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más 
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen kisebbséghez 
tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi/etnikai hovatartozás tiszteletben tartása, az 
identitástudat kialakulásának segítése. A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek esetében pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott 
fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő 
esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést. 
  
  

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI 
  
1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 
  
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. 
A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és 
lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében, illetve szükség 
esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, 
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korrigálására. Mindezek értelmében fontos tehát a szülők számára lehetővé tenni a tevékeny, 
különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást a bölcsőde életébe. 
  
2. A gyermeki személyiség tiszteletének elve 
  
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 
segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. 
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki 
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák 
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben 
tartásával. 
  
3. A nevelés és gondozás egységének elve 
  
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás 
szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, 
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 
  
4. Az egyéni bánásmód elve 
  
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 
megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az 
egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 
A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a 
gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, 
hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Fontos, hogy a bölcsődébe járó 
gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, 
ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos 
fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a 
megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. A gondozónő elfogadja, tiszteletben tartja a 
gyermek vallási, nemzetiségi/etnikai, kulturális … stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint 
segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és 
hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. 
  
5. A biztonság és a stabilitás elve 
  
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” gondozónő-rendszer, 
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a 
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. 
A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 
ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi 
események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. 
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a 
változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. A biztonság nyújtása 
természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való 
védelmet is. 
  
6. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 
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A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó 
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés 
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia 
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. 
A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a 
próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének 
figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása a 
bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata. 
A gondozónő az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásával, az egyes 
élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a 
tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások 
bátorításával segíti a tanulást. 
  
7. Az egységes nevelő hatások elve 

  
A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. 
Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő 
személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a 
kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és 
szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az 
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői 
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék. 
  
  

IV. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FELADATAI 
  
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 
ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 2-3 éves egészséges 
gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A 
hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére 
törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése 
a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus 
irányítása alapján. 
  
1. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 
  
 a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
megteremtése, a fejlődés támogatása 
 a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 
 egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és 
megőrzését segítő napirend – ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, 
szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, mozgás), 
 szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok 
ellátása. 
  
2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 
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 derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti 
megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik 
feldolgozásában, 
 a gondozónő-gyermek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat 
kialakulásának segítése, 
 az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az éntudat egészséges 
fejlődésének segítése, 
 a bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai 
elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése, 
 lehetőségteremtés a gondozónővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az én 
érvényesítése és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését, 
 a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével 
és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása), 
 a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos 
nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-gondozása 
speciális többlet-törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával. 
  
3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
  
 az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 
bővülésének segítése, 
 a gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének 
biztosítása, 
 a gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és 
helyzetmegoldási minták nyújtása, 
 az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása, 
 az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése, 
 ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése, 
 a gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az 
önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben. 

  
  

AZ ÓVODA- BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
  
  

1. Kapcsolat a szülőkkel 
  
Az óvoda- bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a 
gyermek fejlődését. Ezek összhangja, a szülők és az intézmény közötti partneri kapcsolat 
kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri 
legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, 
nagymértékben segítve ezzel a gondozónőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni 
bánásmód kialakításában. Az óvónő és gondozónő pedig, mint szakember, szaktudásával, 
tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében. 
A szülők és az intézmény folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek 
fejlődéséről; ez alapvető fontosságú. 
A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 
személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 
megosztása. 
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A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, egyéni kapcsolattartási formák: 
beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő füzet, családlátogatás, csoportos 
kapcsolattartási formák: szülői értekezletek, hirdetőtábla, nyílt napok, írásos tájékoztatók, 
szervezett programok, stb.  
A családlátogatás célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek 
otthoni környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a 
beszoktatás megkezdése előtt kerüljön sor. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a 
szülő bővebben informálódjon az óvoda-bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a 
személyeket, akikre gyermekét bízza. 
A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének 
ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait 
mindenekfelett tiszteletben kell tartani (a családlátogatás előli elzárkózást is).  
A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a családok 
segítése, a szülői kompetencia növelése és a család és az intézmény közötti kapcsolat 
erősítése érdekében. Több fajtájuk lehet, pl.: előadás, beszélgetés neves szakemberrel a 
szülőket érdeklő témákról vagy családi programok ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól 
függetlenül bizonyos, kiszámítható rendszerességgel, pld. karácsonyi kézműveskedés. Ezek a 
közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság gyarapításával 
nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a 
gyermek fejlődésének segítéséhez. 
  
  
2. Beszoktatás – szülővel történő fokozatos beszoktatás 
  
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. 
Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új 
környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a gondozónő között fokozatosan 
kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen 
megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó 
stressz reakciók (pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz 
való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező 
esetleges változások … stb.). súlyosságát, időbeni elhúzódását. 
  
3. „Saját gondozónő”-rendszer 
  
A „saját gondozónő”-rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. 
  
4. Gyermekcsoportok szervezése 
  
Az óvoda-bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg. Ennél 
magasabb létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek nem csupán 
ellátási problémát jelent a gondozónőnek, hanem nagyobb a zaj a csoportban, 
valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a gyermekek számára, 
kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra. 
Szakmailag támogathatóbb az életkor szerinti homogén csoport: részint azért, mert a 
gyermekek közötti nagy egyéni különbségek kezelése még homogén csoportban sem könnyű 
feladat, részint azért, mert a vegyes korcsoport előnyei (a nagyok húzóerőt jelentenek a 
kicsiknek, a kicsikkel való együttlét során empátiájuk, toleranciájuk nő) a bölcsődés korban 
kevésbé érvényesülnek, mint a későbbi életszakaszokban. 
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5. Napirend 
  
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 
biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 
önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, 
hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek 
tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez 
egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. 
A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a 
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg – s egyben kiiktatják a felesleges 
várakozási időt. 
  
 
  Az óvoda- bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel 
  
1. Az óvoda- bölcsőde csoport kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül 
  
A bölcsődei hálózat fontos intézményei, szakmai központjai a regionális módszertani 
bölcsődék, melyeknek feladata az egyes bölcsődék szakmai működésének segítése és 
folyamatos figyelemmel kísérése. 
  
2. Bölcsőde és óvoda kapcsolata 
  
Fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása az intézményen belül, amely a kölcsönös 
érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését. 
Mivel esetünkben az óvoda-bölcsőde integráltan működik, a bölcsődés korú gyermekek 
ellátása a bölcsődei nevelésre-gondozásra vonatkozó elvi, szakmai-módszertani előírások 
alapján, személyi és tárgyi feltételek biztosításával történjék, fontos a szakmai kompetencia 
elismerésén alapuló együttműködés. 
  
 
 
3. Egyéb kapcsolatok 
  
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell 
kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek / 
kerülhetnek: Védőnői Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Gyámhatóság, Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság). 
  
Az együttműködés sok tekintetben hozzájárulhat az ellátás fejlődéséhez, az ellátást igénybe 
vevő családok szükségleteihez, elvárásaihoz történő igazodást segítheti. 
  

AZ ÓVODA- BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI 
  
A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a 
nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára 
ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően 
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ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget 
kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi 
szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 
lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése. 
A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 
biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani kell, 
hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, 
tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. 
Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív 
önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai 
és mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása. 
  
1. Gondozás 
  
Bensőséges interakciós helyzet óvónő/gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges 
célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek 
aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy 
közben érzi az óvónő/gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres 
próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési 
kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő 
biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel 
való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az 
önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. 
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást. 
  
2. Játék 
  
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 
befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. Az óvónő/ 
gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és 
nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A 
gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak 
tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas 
kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek 
számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. 

 
2.1. Mondóka, ének 
  
Az óvoda- bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a 
környezet hangjainak megfigyelése, az óvónő/ gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, 
spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, 
megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, 
érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos 
mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek 
érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok 
megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt 
mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi 
biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a 
zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv 
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elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, 
valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. Az óvoda- bölcsődei zenei 
nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. 
  
  
2.2. Vers, mese 

  
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd, 
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, 
a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, 
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára 
alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, 
ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejődik 
emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese 
segíti az optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását. 
Az óvoda- bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
  
2.3. Alkotó tevékenységek 
  
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, 
az alkotás – nem az eredmény. 
Az óvónő/ gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a 
gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, 
a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó 
tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. 
  
  
2.4.     Egyéb tevékenységek 
  
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az 
egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, 
gyümölcsnap előkészítése… stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a 
tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor 
bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés 
nem lehet feladat. A helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló 
műveletsorhoz igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása. Az 
egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a 
mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát. 

  
3. Mozgás   
  
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A 
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a 
szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, 
mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes 
mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A 
játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. 
Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. 
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik 
a játékban. 
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A nagymozgásos játékokra a szabadban, tornaszobában több lehetőség adott, mint a szobában. 
A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat is 
fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. 
Az önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a 
praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget. 
 
4. Tanulás 
  
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak nincs helye a bölcsődés 
korúaknál. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban 
értelmezzük: minden olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamattanulás, amely 
tartós változást idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban. 
A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, ill. tevékenységbe 
ágyazottan történik. 
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. Az 
óvodapedagógus a differenciálás módszerét alkalmazva juttatja ismeretek birtokába és 
sikerélményhez. 
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a 
felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: 
utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióból származó 
ismeretszerzés és szokáskialakítás. A gondozónő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való 
foglalkozás során alkalmazott módszereiben figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz 
igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges 
gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső 
motivációra, amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. 
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 
gyermek-gyermek interakciók. 
  

 ALAPELLÁTÁSON TÚLI, A CSALÁDI NEVELÉST TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK 

  
A bölcsőde az alapellátás prioritása mellett családtámogató szolgáltatásokat szervezhet, ill. 
más szolgáltató felkérésére szakmai segítőként közreműködhet azok megvalósításában. 
A szolgáltatások főbb csoportjai: 

-    Alapellátáson túli szolgáltatás. Ezeket a szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermekeknek és családjaiknak többletként (a megállapodás szerint rögzített külön 
díjazás fejében) biztosíthatja a bölcsőde (pl. a bölcsőde nyitvatartási idején túli 
gyermekfelügyelet). 

-     A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek és családjaik számára nyújtott 
szolgáltatások (pl. játszócsoport). 

-     Külön csoportot alkothatnak a szolgáltatások területén a sajátos nevelési igényű 
gyermekek és családjaik számára nyújtott szolgáltatások, (pl. a korai fejlesztés körébe 
tartozó programok, a szülők számára szervezett életvezetési tanácsadás, beszélgető-
csoport).  

Valamennyi szolgáltatási forma esetében lehetőség szerint törekedni kell A bölcsődei nevelés-
gondozás alapprogramjában rögzített szakmai elvekhez való igazodásra. 
A személyi és tárgyi feltételek kialakításánál a kisgyermeknevelés-gondozás elveit és 
gyakorlatát, valamint az egyes szolgáltatások speciális igényeit egyidejűleg kell figyelembe 
venni. A szolgáltatásokat a bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek orvosi igazolás 
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nélkül vehetik igénybe. A szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges, és bemutatja 
a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. 
A szolgáltatások térítési díját a bölcsőde saját hatáskörben, a fenntartóval egyeztetve 
állapítja meg. 
A szolgáltatások működtetésénél is kiemelt jelentőségű a kompetenciahatárok betartása. 
Az egyes szolgáltatások jellemzőit, az igénybevétel lehetséges módjait valamint a díjazást 
egyértelműen megfogalmazva, írásban kell rögzíteni. A bölcsődés gyermekek és családjaik 
számára nyújtott szolgáltatások esetében kiemelten fontos az alapellátás keretében nyújtottak 
és a szolgáltatás során nyújtottak pontos körül határolása. 
  

 DOKUMENTÁCIÓ 
  
Az egységes óvoda-bölcsőde csoport dokumentációs kötelezettsége azonos az óvodai nevelés 
kötelező adminisztrációival: 
- Gyermekcsoport éves fejlesztési terve 
- Csoportnapló 
- Felvételi és mulasztási napló 
- Személyiség lap (egyéni fejlesztési terv) 
- étkezési nyilvántartás 
  
A ,,Gyermekcsoport éves nevelési-fejlesztési tervét”  a csoportvezető óvodapedagógus a 
bölcsődei gondozónővel együtt készítik el nevelési év első napjára.  
Heti lebontású tervet készítenek a csoportnaplóba. A gyakorlati megvalósításnál figyelembe 
veszik az adott gyermekek nevelésének-oktatásának módszertani lehetőségeit. Konkrétan: a 2-
3 éves gyermekeknél a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának elvei 
érvényesüljenek, a 3 évet betöltött gyermekeknél viszont az óvodai nevelés országos 
alapprogramjára épült helyi óvodai nevelési program. 
A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat a legmesszebb menőkig 
figyelembe kel venni. 
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait – a 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – fejlesztési évre készített 
egyéni fejlesztési tervalapján kell végezni. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és 
gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta) készíti el. 
Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a hallásfejlesztés, a 
látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő terápiák, a pszichológiai fejlesztés 
feladatait. 
  
 

A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE 
  

- önállósága megnő: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik, legfeljebb apró segítséget 
igényel, (zipzár, gombolás…), 

- szívesen játszik társaival is, már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi 
magát biztonságban, 

- jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított 
szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget 
számára, 

- környezete iránt nyitott, érdeklődő, szívesen vesz részt új tevékenységekben, 
- gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel, 
- a gyermekek többsége szobatiszta. 
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