„A gyermekek úgy éreznek,
ítélnek és cselekednek,
miként azt azoktól látják,
akiket szeretnek és becsülnek.”
/Dr. Wlassics Gyula
vallási és közoktatási miniszter, 1896./
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1. BEVEZETŐ

A köznevelési rendszer legalsó pillére az óvoda, ebből kifolyólag az óvodának kiemelten fontos
alapozó szerepe van. Egy egységes folyamat első intézményi szakasza, melyet az iskolai oktatás
folytat tovább.
Tudjuk, hogy nagy a felelősségünk, mert ebben az életkorban /3-6-7 éves kor/ elmulasztott
nevelési, fejlesztési lehetőségek már nem pótolhatóak.
Óvodai nevelésünk a gyermeki tevékenységekre épül, mely fókuszál az egyéni fejlesztési
ütemre.
Valljuk, hogy minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, ezért gyermekeink
személyiségfejlődését,

egyéni

képességeik

kibontakoztatását

spontán

és

szervezett

élethelyzetek megteremtésével segítjük elő. Szeretnénk, hogy az óvodáskor végére minden
gyermekünk iskolára alkalmassá váljon és saját maga képességeihez mérten a legmagasabb
szintre fejlődjön. Miközben gyermekeink kíváncsiságára, érdeklődésére, nyitottságára építve
gazdagítjuk, bővítjük ismereteiket, olyan képességeket alapozunk meg, melyek az egész életen
át tartó tanulásra hatással vannak.
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink számára már ebben az életkorban olyan értékeket
közvetítsünk, hogy felnőve értékes tagjai legyenek társadalmunknak és helyt tudjanak állni
rohamosan változó, fejlődő világunkban.
Óvodánk saját Pedagógiai Programja alapján dolgozik, melyet 2006-ban a két régi intézmény
összevonása után dolgozott ki a nevelőtestület. Ebben a két óvoda értékei ötvöződnek, valamint
kiemelt szerepet kap a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése. Programunkat az aktuális
törvényi előírásoknak, változásoknak megfelelően kiegészítettük és továbbfejlesztettük.
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1./1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

•

Magyarország Alaptörvénye

•

2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

•

Az óvoda alapító okirata

•

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

köznevelési intézmények névhasználatáról
•

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

•

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

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
•

1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF

•

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•

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

irányelve
•

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

•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
•

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve.

•

Az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező
(minimális) eszközeiről és felszereléséről és módosításai

•

Az ENSZ Gyermek jogairól szóló Egyezménye (1989.11.20.)
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1./2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

Neve: Kerekerdő Óvoda
Címe: 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37.
Fenntartója: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Budapest, Bakáts tér 14.
Vezetője: Magyarné Willinger Andrea

1./3. RÖVID TÖRTÉNETÜNK NAPJAINKIG
Intézményünk 2006-ban jött létre az egy udvarban működő két óvoda összevonásával.
Pedagógiai programunkat is a két óvoda értékeit megőrizve alakítottuk ki, készítettük el.
Óvodánk tovább viszi a régmúlt szellemiségét, de igyekszünk megfelelni a modern kor
vívmányainak és elvárásainak.
Az új óvoda jövőképe, pedagógiai filozófiája lassan, évről évre kristályosodott ki, de közös
elvek mentén haladtunk. Ezzel párhuzamosan az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában
megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelve közös pedagógiai céljainkat is kitűztük.
Programunk jellemzői:
•

nyitottság, természet felé fordulás;

•

hagyományok, jeles napok tisztelete;

•

szabad játék tisztelete;

•

élményközpontú tapasztalatszerzés;

•

kölcsönös elfogadás, gyermekközpontúság.

Programunkat többször módosítottuk, hogy megfeleljen az aktuális jogszabályi és törvényi
változásoknak,

mindig

megőrizve

az

eddigi
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gyakorlatok

eredményét,

beépítve

tapasztalatainkat. Programunk készítésekor és módosításánál is mindig figyelembe vettük a
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének elveit.

1./4. HELYZETKÉP
Intézményünk Ferencvárosnak, de az országnak is a legnagyobb óvodája, mely KözépFerencvárosban található. Két épületrészben jelenleg 418 gyermek számára biztosít férőhelyet.
Csoportszobáink otthonos hangulatot sugároznak, tágasak, világosak, játékra hívják az óvodás
korosztályt, a szülők számára megnyugtató légkört árasztanak. Minden csoportunk önálló
mosdóval és öltözővel rendelkezik. Óvodánk berendezési tárgyai és a csoportok felszereltsége
szép és esztétikus, arra törekedtünk, hogy természetes anyagokból készült használati és
dísztárgyakat szerezzünk be.
Gazdag mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt két tornaszoba lehetőséget nyújt a változatos
mozgásfejlesztésre, a mozgás adta örömet sokoldalúan használhatják ki gyermekeink.
Eszközeinkkel megvalósulhat a sokoldalú fejlesztés, de az egyéni igények megvalósítására is
mód nyílik.
Uszodánkban szakképzett úszóoktató segíti a gyermekek vízhez szoktatását, az úszás alapjainak
elsajátítását, valamint a betegségek és rendellenes testi fejlődések korrekcióját is biztosítja.
Zenetermünkben gazdag hangszerkészlet áll a gyermekek rendelkezésére, különleges ütős
hangszerekkel ismerkednek meg és az itt eltöltött idő kiváló lehetőségeket ad zenei képességeik
fejlesztésére, zenei ízlésük formálására, zenei élmények megélésére.
Kézműves műhelyeinkben a népi kismesterségekkel („A” épület), illetve az új technikákkal
(„B” épület) ismerkedhetnek meg gyermekeink és kollégáink egyaránt.
Parkosított 9000m2 alapterületű udvarunkat gyermekeink örömmel veszik birtokba nap, mint
nap, melyet általuk gondozott virágoskert, konyhakert díszit. Az EU-s szabványoknak
megfelelő udvari játékaink szépek, esztétikusak és nyáron párakapuval rendelkezik.
Óvodánkban 3 vegyes és 11 homogén csoport alkotja a nevelés szervezeti keretét a
pedagógusok és a szülők egyetértésére és örömére. Vegyes csoportban azok a pedagógusok
dolgoznak, akik ki tudnak ebben teljesedni, jól érzik magukat, szívesen vállalják az ezzel járó
többlet feladatot, szakmailag megfelelően képzettek.
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Gyermekek szociokulturális háttere
Az óvodánkat választó családok (zömében Közép- Ferencvárosból) összetételéből adódóan
gyermekeink értelmi, érzelmi szociális szintje igen eltérő. Vannak polgári értékeket képviselő
értelmiségi és vállalkozó családok, de súlyos szociális hátránnyal küzdő családok is. Az eltérő
értékeket képviselő, az óvodába járó nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó családokkal
együttműködő kapcsolattartásra törekszünk. Ebből kifolyólag fontosnak tartjuk a szülői házzal
való szoros, rendszeres kapcsolattartást, az együttnevelést és együttműködést a gyermekek
érdekében.
Ferencváros legnagyobb óvodájaként a kerület többi óvodájából az ottani teljes
kihasználtságból kifolyólag sok kisgyermek érkezi hozzánk. Örömmel tapasztaljuk, hogy
szívesen hozzák a családok gyermekeiket óvodánkba, hiába nagy az intézményünk, de mégis
meleg, családias, szeretetteljes légkört sugároz.

7

2. ÓVODAI PROGRAMUNK NEVELÉSRENDSZERE
2./1. GYERMEKKÉP
„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben:
egyesek magasabbra szállnak, mint mások,
de mindegyikük legjobb tudása szerint repül.
Miért hasonlítanánk hát össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű!”
(ismeretlen szerző)

Minden gyermek maga a csoda, egyedi, egyszeri, megismételhetetlen, mással nem
helyettesíthető szociális lény egyszerre. Az óvodás gyermek egy fejlődésben lévő személyiség,
akinek egész életére meghatározó lehetőségeket rejtenek ebben az életkorban gyűjtött
tapasztalatai, élményei és a kialakult szokásrendszer. Ekkor alapozódnak meg olyan emberi
értékek „melyben nem kisebbségekről és többségekről van szó, hanem emberekről és
gyerekekről.”
(Bakonyi Anna)
Az óvodás gyermek:
•

érzelmek által vezérelt;

•

sajátos világképpel rendelkezik;

•

érdeklődő, tevékeny, lelkes, befogadó, kreatív;

•

környezete iránt nyitott, kíváncsi;

•

nagy mozgásigénnyel rendelkező.
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Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen
alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermekeknek sajátos
életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának
elősegítésére törekszik és minden gyermek számára egyformán magas színvonalú, szeretetteljes
nevelést biztosít. A meglévő hátrányokat csökkentjük és nem adunk helyet az előítélet
kibontakozásának.
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szeretettel fordulnak az embertársaik, a
környezetük felé, kiegyensúlyozottak, a szép iránt fogékonyak, hagyományokat ismerő és
tisztelő, egészséges életet élőek.
Szeretnénk, ha gyermekeink felnőve a világra nyitott, felfedező, tapasztalataikat, ismereteiket,
élményeiket aktívan feldolgozó, környezetükért tevékenyen tenni akaró, cselekvő emberré
válnának.
Szeretnénk, ha önmagukat értékelnék, törekednének konfliktushelyzeteik megoldására.
Biztosítjuk az inkluzív nevelést és célunk, hogy önmagukhoz képest, egyéni képességeik és
fejlettségi szintjük legmagasabb fokára jussanak. Nevelőközösségünk törekszik olyan
mintaként szolgálni, mely által megalapozódnak az önállóság feltételei.
Valljuk, hogy a „kis magot” ebben a korban kell elvetni, mert ez egy életre meghatározó
alapozás a gyermekek személyiségfejlődése szempontjából és segít, hogy szorongás nélkül,
felkészülten tudjanak iskolába menni.
Fontos számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában, örömmel jöjjenek
hozzánk és felnőve is mosolyogva, boldogan emlékezzenek vissza óvodás éveikre.

2./2. ÓVODAKÉP
„Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel
és akkor ők csodára képesek.”
/ Erich Fromm/
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Tudjuk, hogy a gyermek a jövő életünk záloga.
Tudjuk, hogy a szülők, családok legféltettebb „kincsüket” bízzák ránk.
Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Óvodánk kiegészítő,
hátránycsökkentő szerepet tölt be, vagyis törekszünk a családi élet kiegészítésére, erősítve a
szeretetteljes, otthonosságot sugárzó, értő, figyelő kapcsolatot.
Tudjuk, hogy legfontosabb partnerünkkel a családdal karöltve vagyunk képesek céljainkat
elérni, feladatainkat megvalósítani. Törekvéseink mondhatni közösek, ezért a család nevelési
elveit alapul véve, olyan kölcsönös tiszteleten, elfogadáson alapuló kapcsolatot kívánunk
kialakítani, amely alapja a gyermekek fejlődésének, fejlesztésének.
Nyitottak vagyunk az együttműködésre, a segítségnyújtásra, ennek érdekében fontosnak tartjuk
a kölcsönös bizalmat és tiszteletet, mely a jó kapcsolat alapja is egyben.
Óvodánk alapvető funkciója:
→ óvó- védő
→ szociális
→ nevelő és személyiségfejlesztő
Nevelőmunkánkban nagy figyelmet fordítunk a gyermekekre egyénileg odafigyelő,
differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra, a tehetségígéretek kibontakoztatására.

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus
fejlődését, a hátrányok csökkentését egyéni és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására
is.
Az együttműködés, elfogadás és sokoldalúság jellemzi nevelőközösségünket, mely segíti az
inkluzív és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését és a tehetségígéretek felfedezését.
Ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban kitűzött céljainkat és feladatainkat megvalósítsuk
hivatástudatunknak megfelelően a legmagasabb szinten biztosítani tudjuk a hozzánk járó
gyermekeknek a nevelést, ennek érdekében szakmai tudásunkat folyamatosan bővítenünk kell.
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Gyermekeink számára törekszünk esztétikus, melegséget sugárzó, szeretetteljes, biztonságos
környezetet kialakítani. Minden gyermekünket az elfogadás, a tisztelet, szeretet, megbecsülés
és bizalom övezi.
Pedagógiai programunkkal olyan értékeket szeretnénk átadni, melyben minden partnerünk jól
érzi magát, ezáltal aktív részese a megvalósításnak.
Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányelveit figyelembe véve biztosítja a
nemzetiségi családok számára az önazonosságuk megőrzését és a multikulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét. Tiszteletben tartjuk kulturális sokféleségüket.

2./2./1. ÓVODÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, melyek meghatározzák nevelési
filozófiánkat:
•

a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, óvodai nevelésünk a
családi élet kiegészítésére törekszik;

•

nevelésünk a személyiség teljes kibontakoztatására, emberi jogok tiszteletben tartására
és erősítésére irányul;

•

az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési
üteméhez igazítjuk, ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek
kibontakoztatását;

•

a gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;

•

óvodánk

gyermekközpontú

nevelési

attitűddel,

a

gyermeki

személyiség

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférés lehetőségét;
•

az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, szem
előtt tartva a hátrányt csökkentő pedagógiai attitűdöt, valamint a nemek társadalmi
egyenlőségének támogatását segítő elveket;

•

a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tiszteletben tartjuk;

•

az óvodánkban kialakult pedagógiai értékeink megőrzésére törekszünk;
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•

valljuk, hogy valódi tudás az, amit a gyermek maga fedez fel, és önkéntes cselekvésen
keresztül tapasztal meg;

•

előtérbe helyezzük a komplexitást, törekedve arra, hogy a gyermekeink megszerezzék
az iskolába lépéshez szükséges érettséget;

•

az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelés egészét;

•

a kiemelt figyelmet igénylő gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő,
elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek
őszintén elfogadják, tolerálják kiemelt figyelmet igénylő társaikat, a gyengébbhez való
közeledés és segítőkészség természetes számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell
kialakítani, ahol a másság felé fordulás mindenkinek természetessé válik;

•

megteremtjük a kisiskolás korba való átlépés belső pszichés feltételeihez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését;

•

fontos számunkra az inkluzív-, az integrált a migráns (multikulturális vagy
interkulturális) gyermekek nevelését támogató szemlélet.

2./2./2. ÓVODÁNK NEVELÉSFILOZÓFIÁJA
A gyermekek nevelésében a családi nevelés döntő tényező, hiszen egész életen át tartó
szokásokat, magatartásformákat alakít ki. A különböző kultúrájú családok eltérő módon
viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéhez és ennek megfelelően
más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. Óvodánk a családénál tágabb, tagoltabb
szocializációs erőteret hoz létre, melyben tudatosan alakítjuk, segítjük, kombináljuk nevelő
hatásainkat.
Óvodánk célja: szeretetteljes, biztonságot adó, érzelemgazdag óvodai élet szervezése, ahol a
természetszeretet, a hagyományápolás és a művészeti nevelés eszközeivel, személyiségformáló
erejével elősegítjük óvodás gyermekeink magyarságtudatának alapozását.
Hiszünk abban, hogy 3 éves kortól az iskolába lépésig érzelmileg és értelmileg fogékony
időszak kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. Programunk az óvodáskorra
egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A cselekvéssel
szerzett tapasztalatok, érzelemmel dús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. A
kisgyermek ismeretei bővülésével később érti meg, dolgozza fel, amit kapott és közben van
12

hova visszakapcsolnia azokat. Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek
további cselekvésre késztetik. Gyermekközpontú nevelésünk ezáltal gyermeki tartást,
önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és
önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermekeknek.
Célunk a gyermekek természetes megnyilvánulásaira, egyéni és életkori sajátosságaira építve
tudatosan átörökíteni, közvetíteni az örök emberi értékeket. A gyermeknek a játék – mint fő
tevékenységi form – örömet és boldogságérzetet ad, melyben jól ötvözhető a természetszeretet,
a néphagyományápolás és a művészeti nevelés.
Építünk a gyermekek nyitottságára és hozzásegítjük őket, hogy megismerjék szűkebb és
tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjanak csodálkozni a
természetben, az

emberi

környezetben

megmutatkozó

jóra

és szépre, mind azok

megbecsülésére.
Az „ünnepelni tudás” képességének alakításával szeretnénk elérni, hogy gyermekeink átérezzék
az ünnepnapok „másságát”, a bensőséges összetartozás élményét.
Nagycsaládias hangulatban, szerető, gondoskodó, befogadó és toleráns felnőttek jelenlétével
biztosítjuk a gyermek számára személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint
a szülői ház nevelésének folytatását, segítését.

2./3. PEDAGÓGUSKÉP- DAJKAKÉP
Az óvodapedagógus személyisége meghatározó a gyermek számára és egyben modellként is
szolgál. Mintaként vannak jelen az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak is és
a gyermekeket nevelő felnőttek összehangolt, egymást segítő, támogató munkája járul hozzá az
óvodai nevelés eredményességéhez.
Óvodapedagógusainkat jellemezze:
•

tiszteletben tartja a gyermek személyiségét, egyéni és életkori sajátosságait;

•

azonosul az intézményi célokkal, a feladatokat megvalósítja;

•

magas szintű hivatástudat;

•

hitelesség, tapintat, tolerancia, együttműködés, empátia, segítőkészség;
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•

anyanyelvi és kommunikációs magatartása modell értékű;

•

etikus magatartást „tanusít”, titkokat megőriz;

•

kölcsönös tiszteleten alapuló kollegális kapcsolat ápolása, fenntartása;

•

tiszteletben tartja, tolerálja, elfogadja kollégái és a családok különbözőségeit;

•

folyamatos önképzés, továbbképzés és a megújulni tudás vágya;

•

az intézményi értékeket megbecsüli és mások számára hitelesen közvetíti.

Dajkáinkat jellemezze:
•

tiszteletben tartja a gyermek személyiségét, egyéni és életkori sajátosságait;

•

képes azonosulni nevelési elveinkkel, céljainkkal, módszereinkkel;

•

munkájával partnere és támogatója az óvodapedagógusnak, törekszik az összhangra;

•

együttérző, toleráns, befogadó, együttműködő, segítőkész, tapintatos;

•

törekszik a modell értékű kommunikációra;

•

etikus magatartást „tanúsít”, titkokat megőriz;

•

tisztességes kollegális kapcsolat ápolása, fenntartása;

•

tiszteletben tartja, elfogadja, megérti a kollégák és a családok különbözőségeit;

•

feladatait lelkiismeretesen, körültekintően végzi el, tiszta, higiénés, biztonságos
környezetet teremt, biztosít;

•

tájékozott legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési módszereit illetően;

•

az óvodapedagógus irányítása mellett a napirend és a hetirend alapján tevékenyen részt
vesz a csoport életében és az óvodai programokon, rendezvényeken;

•

magatartása példamutató és ezzel ő is hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez;

•

rendelkeznek a dajkai munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.
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3. ÓVODÁNK GYERMEKVÉDELMI FELADATAI
A gyermekeknek joga van a törvények adta védelemre, gondozásra, nevelésre, szeretetre,
megértésre, gyermeki voltának elismerésére.
A gyermekeknek joga a képességeik kibontakoztatása és hogy érdeklődésüknek,
adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek.
A családokkal együttműködve, a gyermekek személyiségét tiszteletben tartva törekszünk
megelőzni, kiküszöbölni a fejlődésüket hátráltató tényezőket, feltárni annak okait, megvédeni
őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, ellensúlyozni a veszélyeztető hatásokat.
Minden óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme, pedagógiai
eszközökkel való segítése.
A gyermekek személyiségi jogait így különösen személyiségüknek szabad kibontakoztatásához
való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát tiszteletben kell tartanunk, de e jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat, ugyanezen
jogaik érvényesítésében. A gyermek semmilyen formában sem veszélyeztetheti a saját, társai
és az intézményben dolgozók egészségét, testi épségét.
A prevenció érdekében a következő értékeket kívánjuk közvetíteni a nevelés folyamatában:
1. Etikai értékek
•

derűs, szeretetteljes légkör megteremtése:

•

szeretetteljes kapcsolat alakítása gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt és gyermek-család
között;

•

modellértékű, megfelelő szociális érzékenységgel rendelkező pedagógus /elfogadás,
tapintat, őszinteség, derű, megértés, tisztelet/. Ebben a légkörben érvényesülhet a
gyermekek szabadsága, érzelmi biztonsága, önkéntessége, kíváncsisága, a javukat
szolgáló korlátok – normák, szabályok – között. Ezáltal formálhatjuk magatartásukat,
alakíthatjuk erkölcsi szokásaikat.
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2. Az élet tisztelete, védelme:
Az önellátó, egészségvédő képességek kialakítása a testi szükségletek kielégítése: higiéné,
táplálkozás, mozgás, életritmus, öltözködés, edzés. Ezáltal a lelki szükségletek kielégítését is
elősegítjük: stressz mentes élet-vitelt, érzelmi biztonságot, nyugalmat.
Célunk: az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek - különös tekintettel a gyermekvédelmi
szempontból érintett gyermekek (pl: a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, veszélyeztetett gyermekek) - segítése, a hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőség
megteremtése, a prevenció és a koragyermekkori intervenció.

Vezetői feladatok:
•

a szülők tájékoztatása az óvoda házirendjében meghatározott, a gyermekek óvodai
életrendjével, a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos
rendelkezésekről;

•

•

a problémák jelentkezésekor a törvényi előírásoknak megfelelően jár el:
-

igazolatlan hiányzások esetén jelzési kötelezettsége van;

-

közvetlen kapcsolatot tart fenn a gyermekvédelemben érintett szakemberekkel;

a gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek
biztosítása;

•

irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó gyermekvédelmi feladatokat.

Óvodapedagógusi feladataink:
•

befogadó,

elfogadó

környezet

kialakítása,

a

gyermekek

zökkenőmentes

beilleszkedésének biztosítása, az egyéni, életkori sajátosságok figyelembevételével,
rugalmas hozzáállással, differenciálással;
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•

a gyermekek és családok - lehetőségekhez képest- minél jobb megismerése, bizalmon
alapuló kapcsolat kialakítása a szülőkkel;

•

szülői és gyermeki jogok és azok érvényesítésének megismertetése (törvények,
szabályzatok), biztosítása, tájékoztatás a gyermekvédelmi munkáról;

•

a gyermekek problémáinak felismerése, feltárása, kezelése (hátrányok, veszélyeztető
tényezők), óvó- védő intézkedések megtétele;

•

a szülőkkel való segítő beszélgetés lehetőségének felkínálása és szükség esetén
segítségnyújtás a szociális segítő bevonásával;

•

a gyermeket érintő ügyek mentén együttműködést segítő kapcsolat kiépítése és
folyamatos fenntartása az óvoda munkatársai, gyermekvédelmi felelőse és a
társszakmák képviselői közreműködésével, amelyek az egyes esetek kezelése kapcsán
előtérbe kerülnek;

•

a jelzési kötelezettség fontosságának, az egyén felelősségének folyamatos erősítése a
gyermeki jogok biztosításának érdekében.

Gyermekvédelmi felelős feladatai:
•

a gyermekvédelmi tevékenység összehangolása az óvodapedagógusok között;

•

éves munkaterv készítése, értékelése;

•

jogszabály változások figyelemmel kísérése, a kollégák tájékoztatása;

•

az óvodapedagógusok felderítő tevékenységének segítése, tanácsadás a felmerült
helyzet kezelésére, esetjelző adatlapok kiosztása;

•

a gyermekvédelmi esetek dokumentációjának kezelése (esetjelző adatlap);

•

az óvodavezető mindenkori tájékoztatása az intézményben zajló gyermekvédelmi
problémákról;

•

hatékony együttműködés a kerületi gyermekvédelmi felelőssel, a Család és
Gyermekjóléti Szolgálattal és a IX. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztályával, a
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Rendőrséggel, a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival, Védőnői
Szolgálattal és szükség esetén egyéb szakemberekkel.

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. § (6) szerint: „A köznevelés kiemelt
feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, speciális igényeinek
figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a
minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.”
Nevelőmunkánk célja, hogy segítsük hozzá a gyermekeket korunk és társadalmunk
kultúrájában való tájékozódáshoz, és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. Az ép
gyermekek is sokban különböznek egymástól, nevelésünk során figyelembe kell vennünk
egyéni igényeiket. Az eltérő fejlődésű gyermekekre ez fokozottan érvényes. Egyrészt jelentősen
különbözik a fejlődésük üteme, másrészt az is változó, hogy az mely területeket érint. Esetükben
törekszünk a megfelelő információk feltárására és ennek tükrében végezzük nevelő, fejlesztő
munkánkat.
Fontos elvünk a másik ember elfogadása. A kisgyermek emberi méltóságának, jogainak
biztosítása, a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte
érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás, a nagyfokú tolerancia. Ennek elérése
érdekében igyekszünk fejleszteni az együttneveléshez szükséges kompetenciákat.
Óvodánkban teljes integráció valósul meg, vagyis az óvodai nevelés teljes ideje alatt a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek az épek csoportjában tartózkodnak. Tapasztalatunk, hogy
a gyermekek elfogadják a „különbözőséget”, és ebben az óvodapedagógusi mintaadás segíti
őket.

Az integráció folyamán megvalósítandó nevelési feladataink:
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján:
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•

szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, individuális módszerek, technikák
alkalmazása,

•

egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívák keresése,

•

a gyógypedagógus iránymutatásainak, javaslatainak beépítése a pedagógiai munkába,
együttműködés a különböző szakemberekkel.

Ebben a folyamatban a gyógypedagógus az a személy, aki segíti az óvodapedagógust a
diagnózis értelmezésében, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, fejlődését, javaslatot tesz
gyógypedagógia-specifikus módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési
szükségletekhez igazodó módszerváltásokra. Az óvodapedagógussal közösen együttműködik,
annak tapasztalatait, észrevételeit figyelembe veszi. Szükség esetén fogadóórát biztosít a szülők
számára.

Kiemelt figyelmet
igénylő gyermek

Sajátos nevelési
igényű gyermek

Különleges
bánásmódot igénylő
gyermek

Hátrányos és
halmozottan
hátrányos gyermek

Beilleszkedési,
tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő
gyermek

Kiemelten tehetséges
gyermek

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek az óvodai nevelésben
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése elsősorban gyógypedagógiai
kompetencia, ezért az óvodai nevelés során az óvodapedagógusoknak és a gyógypedagógiai
szakembereknek

hatékony

együttműködése

megvalósítására törekszünk.
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elengedhetetlen.

Óvodánkban

ennek

Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodában (SNI)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (25): sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §-a a47. § (1) A sajátos nevelési igényű
gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő
pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően,
hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a
szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét a 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet határozza meg.
d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése;
e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása;
f) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának megvalósulásához;
g) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő
tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek
családjával.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (3) alapján: beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan
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jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek,
Célunk: alapvető életvezetési képességek elsajátíttatása, amelyek szükségesek a közösségen
belüli viszonylag önálló, illetve önálló élet eléréséhez
Feladataink:
•

szükséges pedagógiai attitűd biztosítása befogadó, elfogadó, előítéletektől mentes,
hiteles magatartás;

•

szülő és pedagógusok szoros együttműködése a beilleszkedés segítésében;

•

gyógypedagógiai szakemberekkel való konzultáció után egyéni fejlesztési terv készítése
a tükörképünkbe;

•

kapcsolattartás, rendszeres konzultáció, együttműködés a szülőkkel és szakemberekkel;

•

individuális, a gyermek szükségleteihez igazodó módszerek alkalmazása, alternatívák
keresése, rugalmas szervezeti keretek biztosítása;

•

differenciálás: az egyes gyermek egyéni szükségleteihez igazított fejlesztési folyamat
biztosítása;

•

eltérő terhelhetőség figyelembe vétele;

•

annak felismerése, hogy a gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre képes
(erősségek feltérképezése);

•

fejlődést segítő játékok alkalmazásával a gyermekek kapcsolatépítő képességeinek, ill.
önismeretének fejlesztése;

•

közösségi nevelés pozitív irányú erejének megtapasztaltatása;

Befogadó intézményként kötelességünk:
•

felvételi naplóban feltüntetni a szakértői bizottság nevét, címét, szakvélemény számát,
kiállítás keltét, felülvizsgálat időpontját;
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•

minden év június 30-ig meg kell küldeni az illetékes bizottság részére annak a
gyermeknek a nevét, akinek felülvizsgálata a következő nevelési évben esedékes;

•

intézményváltozás jelzése a szakértői bizottság felé.

Befogadást támogató kapcsolattartás színterei
1. Szülőkkel való kapcsolattartás:
•

szülők lelki segítése/a racionális elfogadás kialakulásának támogatása/;

•

szülő-gyermek kommunikációjának támogatása;

•

az óvodai szociális segítővel való kapcsolattartás.

2. Gyógypedagógussal való kapcsolattartás:
•

tájékozódás a gyógypedagógus segítő szerepéről;

•

a gyermek erős és gyenge oldalának közös elemzése;

•

közös tervezés a fogadó pedagógus feladatait illetően;

•

pedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása a fejlesztésben;

•

gyógypedagógus hospitálási lehetőségének biztosítása.

Elvárások a gyógypedagógustól:
•

iránymutatás, segítségadás a fejlesztési terv elkészítéséhez (tükörkép);

•

együtt működik és konzultál a pedagógussal;

•

nyomon követi a gyermek fejlődését;

•

kapcsolatot tart a szülőkkel.

3. A gyermek csoportba való beilleszkedése:
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•

csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermek természetes kezelése;

•

segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetése a csoporttársakkal;

•

a többi gyermek figyelmének ráirányítása a fogyatékos gyermek erősségeire.

Tehetséges gyermek az óvodában
Óvodás korban tehetségígéretről, tehetségre irányuló hajlamokról beszélhetünk. Adottsága
valamilyen területen az átlagosnál jobb, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak
szokatlan erőssége társul. Az adottság csak egy lehetőség, amely áldássá válhat a belső erők és
a környezet hatása által. Az óvodáskor alapozó időszaknak tekinthető, elsősorban a megfelelő
érzelmi fejlődést kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy törődünk velünk, engedjük
őket szabadon játszani, tevékenykedni. Vannak olyan területek, ahol nagyon fontos, hogy
megtörténjen a kiemelkedő képességek felismerése 6 éves korig.

A tehetség mérésének egyik eszköze lehet az intelligencia mérése. Három fajta területen
mérhető:
•

IQ-értelmi intelligencia: okosnak lenni

•

EQ-érzelmi intelligencia: jól bánni az érzelmekkel

•

SQ-szociális intelligencia: bölcsen cselekedni

Két tehetségígéretet különböztetünk meg:
•

Gifted: rendkívüli intellektuális képességgel és kreativitással rendelkező gyermek

•

Talented: kivételes képesség, egy speciális területen pl. művészet, zene,
tudományok, nyelv

Tehetségre utaló jellemzők az óvodás korban:
•

jó koncentrációs képességek (hosszú ideig tudnak figyelni)
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•

szokatlanul jó memória (rövid és hosszú távú)

•

fejlettebb kognitív funkciók

•

korai nyelvi fejlettség változatos, gazdag szókincs

•

kíváncsiság, tudásvágy, sokrétű érdeklődés

•

önálló tanulásra való hajlam – szeret egyedül tevékenykedni

•

kreativitás

•

szimbólumok, szimbólum rendszerek használata

•

fejlett igazságérzet

•

humorérzék

•

túlérzékenység

•

maximalizmus

•

erős kötődés emberekhez, tárgyakhoz

•

fejlett képzelőerő

•

korai figuratív ábrázolás

•

valóság és fikció korai megkülönböztetése

•

idősebb játszótársak preferálása

•

absztrakt gondolkodás

•

kiemelkedő matematikai készségek

•

önreflexió

•

fejlett koordináció, finommotoros mozgás

Célunk: a tehetségígéretek és megjelenési formáinak felismerése és fejlődésük elősegítése
(intellektuális, speciális képességekben és viselkedési jegyekben).
Feladataink:
•

a tehetségígéretek felismerése, azonosítása, gyenge oldalainak kiegyenlítése;
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•

a többi gyermek társuk iránti érzékenyítése;

•

a fejlesztés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő) és egyéb speciális
szükségletek kielégítse;

•

sikerélmény biztosítása;

•

kapcsolat a Pedagógiai Szakszolgálat tehetségkoordinátorával;

•

a szülők, a család figyelmének felhívása, segítségnyújtás;

•

érzelmi stabilitást nyújtása a gyereknek;

•

differenciálás, elfogadás, elfogadtatás, inkluzív- befogadó szemlélet, egyéni bánásmód
alkalmazása.

Tehetségígéret módszereinek alkalmazása:
•

gyorsítás: magasabb szintű feladat adása

•

gazdagítás: fejlesztés kis csoportban

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában
Feladataink hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban:
•

a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak
felismerése, kezelése, óvodába járásának elősegítése, felzárkóztatása, valamint
rendszeres óvodalátogatásának és hiányzásának figyelemmel követése, szükséges
intézkedések megtétele;

•

a problémákat okozó tünetek felismerése – szükség estén – szakember keresése az
óvodai szociális segítő bevonásával;

•

hiányzással kapcsolatos adatszolgáltatás a gyermekvédelmi felelős és a vezető felé;

•

együttműködés az esetben érdekelt gyermek családgondozójával, esetmenedzserével, ha
szükséges szorosabb kapcsolattartás a szakemberekkel;

•

a gyermek személyiségi jogainak védelme, a titoktartási kötelezettség betartása;
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•

a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése a családok számára a szociális
segítő bevonásával.

Óvodánkban gyermekvédelmi felelős képviseli a gyermekek érdekeit, szervezi, irányítja, és
személyes részvételével elősegíti a gyermeki jogok, érdekek érvényesülését. Együttműködik a
családokkal, a pedagógusokkal, a gyermekvédelmi szervekkel. Munkájában, meggyőzés,
megértés, határozottság, következetesség, törvényesség és méltányosság vezérli.

4. ÓVODAI PROGRAMUNK FELADATAI
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
•

az egészséges életmód alakítása;

•

az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés;

•

az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

4./1. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
„Én alig hiszem, hogy a test, még ha egészséges is,
a maga kiválóságával jóvá tudná tenni a lelket.
Fordítva: a jó lélek tudja csak a testet
a maga erejével a lehető legjobbá tenni.”
(Szokratész)

Célunk: a gyermek szükségleteinek kielégítése, mely hozzájárul egészségük védelméhez, jó
közérzetükhöz és megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit.
Feladataink:
•

a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

•

a gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése;
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•

a harmonikus, összerendezett mozgás elősegítése;

•

a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;

•

a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;

•

a

környezet

védelméhez

és

megóvásához

kapcsolódó

szokások

alakítása,

környezettudatos magatartás megalapozása;
•

a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek
fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés
és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

•

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

Hagyományaink
•

Egészségnap /óvodai szervezés/

•

Zöldpont vetélkedő / óvodai szervezés, kerületi rendezvény/

•

Nyúldombi vígasságok /kerületi szervezés, óvodai részvétel/

1.) Egészséges környezet
Célunk: az otthonosság, komfortosság kialakításával a testi – lelki harmónia megteremtése.
Feladataink:
•

esztétikai hatásban gazdag élettér kialakítása, karbantartása;

•

anyagok, tárgyak újrahasznosítása;

•

környezetvédelmi szokások kialakítása;

•

környezeti higiénia igényének kialakítása;

•

felszerelés, bútorzat állandó tisztántartása;
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•

rendszeres, alapos takarítás;

•

balesetveszély megelőzése;

•

családok bevonása díszítésbe, barkácsolásba a gyermekekkel együtt.

Feltételek megléte
óvodai

Az

környezet

feltételei

jelentősen

befolyásolják

az

egészségre

nevelés

hatékonyságát. Óvodánk bútorzata, helyiségei, felszerelése az óvodáskorra méretezettek. A
csoportokban elegendő hely és jó minőségű többnyire természetes alapanyagú felszerelés áll
a gyermekek rendelkezésére.

2.) Táplálkozás
Célunk: az egészséges táplálkozáshoz szükséges feltételek megteremtése.
Feladataink:
•

kultúrált étkezés, viselkedés kialakítása, illemszabályok elsajátíttatása;

•

ízlésformálás /terítés, étkezés/;

•

a gyermek étkezési szokásainak, kedvelt ételeinek, érzékenységének, esetleges
undorának ismerete;

•

megfelelő idő biztosítása az étkezéshez;

•

szükség szerint különleges étkezés biztosítása, körültekintő megszervezése;

•

étkezésben jelentkező különbözőség elfogadtatása a társakkal;

•

vitaminnap szervezése;

•

folyadékpótláshoz szükséges eszközök biztosítása.

Feltételek megléte
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A háromszori étkezéshez az ételt készen kapjuk. A HACCP alapján biztosítjuk az
élelmezésügyi előírások betartatását. Napi és heti rendünk szerves része a vitaminnap, mellyel
gazdagítjuk a táplálkozás vitaminbevitelét.
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

étkezés közben kultúráltan viselkednek;

•

igénylik az asztal esztétikus rendjét;

•

helyesen fogják és használják az evőeszközöket;

•

természetes testtartással ülnek;

•

a konyhai eszközöket biztonsággal használják.

3.) Testápolás
Célunk: a gyermekek egészségének védelme, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodás,
tisztaságigény kialakítása.
Feladataink:
•

a gyermekek késztetése szükségleteik, kívánságaik jelzésére, kifejezésére;

•

esztétikus, ápolt külső igényének kialakítása;

•

tisztaságigény kialakítása;

•

intimitás biztosítása (függönnyel eltakart WC);

•

a családok meggyőzése a mindennapos tisztálkodás és az otthoni fogápolás
fontosságáról.

Feltételek megléte
A mosdóhelyiségekben jelekkel ellátott tisztálkodási és fogápolási eszközök állnak
rendelkezésre. Megfelelő magasságban elhelyezett tükrök segítségével kontrollálhatják a
gyermekek jól ápoltságukat.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

önállóan tisztálkodnak, fésülködnek;

•

vigyáznak a mosdóhelyiség rendjére, tisztaságára;
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•

tisztálkodási eszközeiket rendezetten tartják a helyén;

•

igényük az rendszeres testápolás.

Öltözködés
Célunk: az öltözködés műveleteinek, sorrendjének elsajátíttatása időjárás elleni védelem, ízlés,
önállóság fejlesztése
Feladataink:
•

megfelelő időkeret biztosítása az öltözködés gyakorlásához, mozdulatok, fogások
elsajátításához;

•

rendezett, esztétikus külső igényének kialakítása;

•

időjárás és öltözködés ok-okozati összefüggéseinek megláttatása, belsővé válásának
segítése;

•

családok meggyőzése (naponta tiszta fehérnemű, célszerű a tiszta gyermeki
önállósággal, óvodai élettel összhangban levő öltözék).

Feltételek megléte
Minden gyermekcsoportnak saját öltözőhelyisége van, ahol a gyermekeknek saját jellel
ellátott polca, cipőtárolója van.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

önállóan, megfelelő sorrendben öltözködnek, vetkőznek;

•

ruhájukat összehajtogatva teszik a helyére;

•

cipőjüket önállóan bekötik;

•

ha fáznak, ha melegük van, segítenek magukon;

•

észreveszik és javítják rendezetlen öltözéküket.
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5.) Levegőzés
Célunk: a szabadban tartózkodás igényének felkeltése, szabad mozgás feltételeinek
megteremtése, a gyermekek edzése, ezzel a betegségek megelőzése.
Feladataink:
•

szabad mozgás biztosítása a gyermekek számára;

•

választható mozgásos játékok szervezése;

•

megfelelő mennyiségű és minőségű homokozó, játék és sporteszköz biztosítása;

•

udvari mászó eszközök karbantartása;

•

télen szánkózás, csúszkálás megszervezése;

•

zöld terület pótlása, gondozása.

Feltételek megléte
Az óvoda udvara biztosítja a szabad mozgás, változatos tevékenységek lehetőségét. Sok a zöld
terület, napfény és árnyék egyaránt biztosított a szabadban való tartózkodásra. Valamennyi
homokozó felett korszerű árnyékoló van, mely a nap állásához igazítva minden szögben
állítható.

6.) Pihenés, alvás
Célunk: a szervezet nyugalmi állapotba hozatalával az egészséges testi és lelki fejlődés
elősegítése a gyermekek szükségleteinek figyelembevételével.
Feladataink:
•

megfelelő feltételek biztosítása;

•

zavaró belső és külső ingerek megszüntetése;

•

kellemes, nyugodt légkör biztosítása;

•

fektetők és ágyneműk folyamatos tisztántartása;

•

fényszűrés, pihenés alatti levegőcsere;
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•

a pihenés nyugalmának megteremtése mesével, zenével;

•

alvási szokások tiszteletben tartása;

•

a szülők figyelmének felhívása a szükségletekből fakadó napi alvásigényre.

Feltételek megléte
A gyermekeknek jellel ellátott ágyneműjük és óvodai fektetőjük van. Az ágyakat napközben
ágytartó szekrényben tároljuk.

4./2. ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
„A gyermek fejlődésére nézve
legkisebb korától fogva döntő fontosságú,
hogy érezze, nemcsak szeretik,
hanem olyannak szeretik, amilyen.”
/Hermann Alice/

Az érzelmek irányítják a kisgyermek szinte minden megnyilvánulását, ezért arra törekszünk,
hogy a gyermekeket óvodánkban érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, szeretetteljes
légkör vegye körül.
Az óvodás gyermekben igen erős az érzelmi kötődés személyekhez, tárgyakhoz, helyzetekhez.
Az óvodapedagógus, mint modell, alapjaiban érinti érzelmeit. A köztünk és a gyermekek között
létrejött érzelmi kötődés a csoport egészére gyakorolt befolyás leghatékonyabb eszköze.
Érzelmi kapcsolat szükséges ahhoz is, hogy elvárásainkat megértse, befogadja. Fontos
az érzelmek dominanciája, a kudarcok feldolgozása, a félelmek és szorongások feloldása:
óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-dajka között.
Az óvodánkban dolgozó felnőttek empátiás készségének meglétét, fejlesztését fontosnak és
szükségesnek ítéljük meg, mert általa a gyermekek és az óvodai alkalmazottak közötti
kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi.
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A társadalmi és egyéni értékek alakulása a nevelés folyamatában szokástól szokásig vezet:
az érzelmeken, az akarati cselekvéseken át az értékes erkölcsi szokásokhoz, normákhoz. A
gyermek így megtanul igazodni a változó világhoz, képessé válik az „új” szeretetére, a
feladatok, döntések megfogalmazására, elfogadására.
A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,

kitartásának,

feladattudatának,

szabálytudatának),

szokás-

és

normarendszerének megalapozása.
Az óvodai élet során segítenünk kell a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
én-tudatának alakulását és teret kell engednünk önkifejező törekvéseinek. Arra neveljük
gyermekeinket, hogy elfogadják és megértsék az emberek másságát, különbözőségét.
A gyermekek nyitottságára építünk, hozzásegítve ahhoz, hogy megismerje szűkebb és tágabb
környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a hazaszeretetet, a szülőföldhöz és a családhoz való
kötődés alapja.

Engem ne emeljen a magasba senki,
ha nem tud addig tartani,
míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
ki nem csak hallani,
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.
(Birtalan Ferenc)

Célunk:
•

szeretettel teli, derűs, otthonos légkör megteremtése, melyben a gyermekeknek élmény
együtt lenni, tevékenykedni;
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•

közösségi érzés, közösségi tudat és magatartás alakítása – mások megbecsülése,
hagyományok tisztelete, erkölcsi értékek közvetítése;

•

érzelmi hatások segítségével a természet és az ember által létrehozott környezet
megismerésére,

környezettudatos

magatartásra

az

emberi

munka,

alkotások

megbecsülésére, hagyományok ápolására nevelés;
•

családi nevelést kiegészítve, helyes viszony kialakítása önmagával és az őt körbevevő
szűkebb és tágabb társadalmi és természeti környezettel - szokás és normarendszer.

Feladataink:
•

óvodapedagógus, dajka és gyermek harmonikus, bensőséges kapcsolatának erősítése;

•

mintát közvetíteni a befogadó nevelés érdekében - egyéni sajátosságok, különbözőségek
tiszteletben tartása, elfogadása – differenciált nevelés, multikulturális nevelés;

•

kihasználni a szokás és normarendszer megalapozását segítő lehetőségeket a
mindennapokban;

•

közös élményekre épülő tevékenységek megszervezésével biztosítjuk a közösségi
magatartás fejlődését, a másokra figyelést, kortárs kapcsolataik alakulását;

•

a természetes szükségletekre építve megismertetjük őket a társas érintkezési formákkal,
konfliktuskezelési módokkal és oldjuk a felmerülő feszültségeket, gátlásokat,
szorongásokat;

•

fejleszteni erkölcsi (együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség) és akarati
(önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) tulajdonságaikat;

•

pozitív viselkedési formák alakítása – egyén és csoport, egyén és egyén között –
együttműködésre építve;

•

nemzeti ünnepekhez való pozitív viszony alakítása;

•

családi értékek tiszteltben tartása;

•

az óvoda valamennyi dolgozója mutasson példát kommunikációjával, modell értékű
bánásmódjával, viselkedésével a gyermekek és a szülők számára egyaránt;

•

a pozitívumokra épülő differenciált fejlesztő értékelés előnyben részesítése a
személyiségük fejlődése érdekében;
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•

a nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése,
közösségbe való beilleszkedés segítése;

•

együttműködő szerep az ágazati jogszabályokban meghatározott szakemberekkel a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.

Boldogságóra program
A Boldogórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a „Jobb Veled a Világ
Alapítvány”.
A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket
és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály
számára.
A gyermekek belső értékeit, érzelmi életét, boldogságszintjét fejlesztő program egy boldogabb
gyermekkor megélését teszi lehetővé, ezért építjük be az óvodai élet tevékenységformái közé.
A fejlesztő hatás mellett csökkentik a szorongást, erősítik az önbizalmat. Kiegyensúlyozottabbá
válhatnak, jobban teljesíthetnek. Pedagógiai céljaink, alapelveink, nevelési céljaink, a
személyiségfejlesztéssel

kapcsolatos

pedagógiai

feladataink

összhangot

alkotnak

a

boldogságprogramban megfogalmazott célokkal. A személyiségfejlesztés mellett hangsúlyos
terület a differenciált nevelés és az esélyegyenlőség megteremtése.
Célunk: Testi-lelki egészség megtartásához szükséges olyan optimista, magabiztos óvodások
nevelése, akik könnyedén képesek megbirkózni a problémákkal, észreveszik az élet szépségeit,
az örömteli pillanatokat és boldog, határozott pozitív énképpel rendelkező iskolássá válnak.
A Boldogságóra program egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a
boldogság különböző összetevőit, feltételeit.
Az egyes témakörök és gyakorlatok:
➢ Boldogságfokozó hála

Pl: Én azért vagyok hálás…

➢ Optimizmus gyakorlása

Pl: Tódi törpe varázsszemüvege
Bezzeg Andrea meséje

➢ Kapcsolatok ápolása

Pl: Süni irigy lesz- bábjáték- Ferenci Éva

➢ Boldogító jócselekedetek Pl: Mit tennél meg ?
Kedvenc süti elkészítése- ajándék készítés
➢ Célok kitűzése és elérése Pl: Van nekem egy álmom
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➢ Apró örömök élvezete

Pl: Boldogság várának felépítése
Fotóalbum készítése közös élményekből

➢ Testmozgás

Pl: Örömtánc zenére

A Boldogságóra- programban foglaltakat gyermekeink szükségleteinek, tevékenységeinek és
képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk
meg.
Nevelőmunkánk hatékonyságát, a gyermekek mentális egészségét, lelki boldogságát a „Boldog
Óvoda program” beépítésével, alkalmazásával kívánjuk növelni.

Az érzelmi biztonság megteremtésének színterei
1.Ismerkedési délután
Az óvodába lépés előtti héten ismerkedési alkalmat szervezünk az új gyermekeknek a leendő
csoportszobában,

megismerhetik

az

új

környezetüket

(mosdó,

öltöző,

udvar),

óvodapedagógusokat, dajka néniket, a gyermekekkel dolgozó felnőtteket. Szeretettel és
felkészülten várjuk a gyermekeket és szülőket. Információkat szerezhetünk a gyermekek
érzelmi megnyilvánulásairól, kapcsolatteremtéséről, képességszintjéről, beszédkészségéről, a
szülő- gyermek kapcsolatáról, otthoni szokásokról, az óvodával kapcsolatos elvárásokról.

2.Befogadás
A gyermek óvodai beilleszkedésének elősegítse nagyfokú tapintatot, türelmet igénylő feladat.
Az óvodába lépést megelőzi az első szülői értekezlet júniusban. Ekkor a szülő ismerkedik az
óvoda programjával, az óvoda adottságaival, tájékozódik arról, hogy gyermekének milyen
lehetőségei vannak a zökkenőmentes beilleszkedéshez. A befogadás idején felmerülő
kérdésekre igyekszünk megnyugtató válaszokat adni. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek
behozhassák kedvenc tárgyaikat, amik a megnyugtatásukhoz szükséges. Lehetőséget
biztosítunk a folyamatos, a fokozatos és anyás (apás, mamás) beszoktatásra is.
Célunk: a gyermeki és szülői bizalom megszerzése, az érzelmi biztonság feltételeinek
megalapozása, hogy a gyermek az anyától, a családtól való elszakadást zökkenőmentesen élje
meg, s a szülő érezze, hogy a gyermeke a legjobb kezekben van.

37

Feladataink:
•

a bizalom elnyerése az új környezet és személyek iránt, nyugalmas, szeretetteljes,
elfogadó légkör teremtése pozitív hozzáállásunkkal;

•

gondos felkészülés, ennek dokumentálása a beszoktatási tervben;

•

ismétlődő tevékenységek szervezése a biztonságérzet kialakulásához;

•

tárgyi feltételek megteremtése, meglepetés készítése az új gyermekeknek;

•

együttműködő kapcsolat kialakítása a szülőkkel, egyértelmű kommunikációval, hogy
támaszt és segítő társat találjanak bennünk gyermekeik neveléséhez.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

szeret óvodába járni;

•

ismeri a viselkedés alapvető szabályait, viselkedését szándékosan képes irányítani;

•

szokásokat, szabályokat elfogadja, betartja;

•

feladattudata megfelelő, feladattartása kialakult;

•

feladatvégzésben motivált és jó megoldásra törekszik;

•

rendelkezik megfelelő önbizalommal;

•

kudarctűrő képessége kialakul;

•

képes a másság elfogadására;

•

tisztelettudóan viselkedik a felnőttekkel, vigyáz saját és mások munkájának
eredményeire;

•

érthetően kommunikál, ismeri és érti az óvónő metakommunikatív jelzéseit;

•

képes kívánságait elhalasztani, módosítani, ha erre szükség van;

•

konfliktus-helyzetekben képes társaival megoldást találni;

•

figyelmesen meghallgatja a felnőttek és társai mondanivalóját, kérését;

•

ki tudja mutatni és képes közölni érzelmeit az adott helyzetben az óvodai szabályoknak
megfelelően.
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4./3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
MEGVALÓSÍTÁSA

A szó ékszer, kékes-fényes, anyanyelvem édes, ékes.
Édes, ékes, békességes, anyám szavasillagfényes.
Átadta, mint ékszer-éket.
Ékeskedjen, ha beszélek!”
/Kiss Dénes: Ékes anyanyelv – részlet/

Az anyanyelv ápolása, az óvodapedagógusi és a nevelésben részt vevő felnőttek beszéd és
viselkedésmintája, a gyermekek beszédkedvének felkeltése, ébren tartása, a nyelvi fejlődés
játékos keretek közötti megtámogatása olyan értékek és hagyományok, amelyek kiállják az idő
próbáját.
Az anyanyelvi és értelmi nevelés áthatja az egész óvodai életet, a szocializáció rendszerét. Az
anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk,
melynek a nevelőtevékenység egészében jelen kell, hogy legyen.
–

Az anyanyelvi nevelés minden feladatot, tevékenységet áthatva segíti a gyermekek
önbizalmának fejlődését;

–

szociális kapcsolatainak alakulását;

–

a zökkenőmentes iskolai tanulás megkezdését.

A gyermek beszédtanulását befolyásolja idegrendszere, a családi, bölcsődei és óvodai
környezete. Az óvodába lépő gyermekek különböző szintű „anyanyelv-ismerettel”
rendelkeznek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felnőtté válva tiszteljék, ápolják
magyarságuk legfőbb kifejezőjét, a magyar nyelvet.
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Célunk: oldott, derűs légkör megteremtése, amelyben a gyermekek természetes beszéde,
kommunikációs

kedve,

kapcsolatteremtő

beszédkészsége

fejlődik.

Képessé

válnak

gondolataikat és érzéseiket a magyar nyelv szabályainak megfelelően kifejezni.
Feladataink:
•

Beszélgetésre

alkalmas,

nyugodt,

derűs

légkört

biztosítunk,

természetes

beszédszituációkat hozunk létre, melyben gyakorolhatják a mondatalkotást, önkifejezést,
a metakommunikációt.
•

A gyermekeket körülvevő felnőttek helyes mintaadással a magyar nyelvszabályainak
megfelelően beszéljenek.

•

Türelmesen és figyelmesen hallgassák végig a beszélgetőtárs mondanivalóját, és
gyakorolják a társalgási beszélgetés szabályait, ezáltal formálódik a beszédfegyelmük.

•

Kommunikáció során gyakorolják az illemszabályokat, a helyes viselkedést és a társas
együttlét szabályait.

•

Tudatosan és tervszerűen gyűjtjük az anyanyelvi játékokat, drámajátékokat is alkalmazunk
a gátlások feloldására.

•

Figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni beszédsajátosságait, szükség esetén
szakembersegítségét kérjük.

•

Folyamatosan bővítjük a gyermekek szókincsét, népi kifejezésekkel ismertetjük meg őket,
kommunikációs kedvüket igyekszünk ösztönözni és fenntartani.

•

A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása.

•

Fejlesztjük beszédészlelésüket és beszédértésüket.

•

Egyéni bánásmódot alkalmazva segítjük a nyelvileg hátrányos helyzetből érkező és a
kiemelkedő nyelvi képességekkel rendelkező gyermekek fejlődését.

•

Nemzetiségi és migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése
terén.

Az óvodai nevelés során a gyermekek életkorának megfelelő játékos formában, aktív
cselekedtetéssel, változatos módszerekkel és eszközökkel fejlesztjük az értelmi képességeket.
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A gyermek differenciált bánásmód hatására jut el a saját értelmi képességeinek legmagasabb
szintjére. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését
elősegítő ösztönző környezetet biztosítunk.
Célunk: olyan motivált környezet kialakítása, amelyben a gyermekek aktív cselekedtetéssel,
közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzés lehetőségének biztosításával
eljutnak a szemléletes és cselekvő gondolkodásig, fogalomalkotásig.
Feladataink:
•

A gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, mélyítése és különböző tevékenységekben, élethelyzetekben
való gyakorlása, a felfedezés és cselekvéses tanulás biztosítása.

•

Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás,
alkotóképesség, kreativitás) fejlesztése.

•

Játékba ágyazott, változatos cselekvésen alapuló tapasztalatszerzés lehetőségének
megteremtése.

•

Családokkal való együttműködés.

A családi nevelésre építünk, ezért az együttnevelés érdekében javasoljuk, hogy otthon:
•

a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően beszéljenek;

•

minél többet beszélgessenek gyermekeikkel;

•

érdeklődjenek a gyermekeket érintő dolgok iránt;

•

ne hagyjanak megválaszolatlan kérdéseket;

•

biztosítsanak közös élményeket.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

tisztán artikulálnak, érthetően beszélnek;

•

verbálisan ki tudják fejezni az érzelmeiket, gondolataikat;

•

szívesen kommunikálnak felnőttekkel és társaikkal;
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•

szókincsük megfelel az elvárható életkori jellemzőknek;

•

változatos mondatszerkezeteket, mondatfajtákat használnak;

•

kifejező metakommunikációs jelzéseket alkalmaznak;

•

megfelelő hangerővel, hangsúlyozással, tempóval beszélnek, megérezve a magyar nyelv
sajátosságait;

•

beszédészlelésük, beszédértésük fejlett;

•

türelemmel meghallgatják egymást;

•

értik, használják a névmásokat, a névutókat, a jelen, múlt és a jövő időt;

•

képesek a figyelmüket összpontosítani;

•

a spontán és szervezett tevékenységekben aktívan vesznek részt;

•

emlékezetük szándékos, megbízható;

•

problémafelismerő és megoldó képességük alakulóban van;

•

elemi fogalmi gondolkodásra képesek;

•

feladattudatuk és feladattartásuk kialakult;

•

munkatempójuk életkoruknak megfelelő.

42

5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI
5./1. JÁTÉK
”Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy a világban otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
(Varga Domonkos)

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. A gyermek alapvető, mindennapjait átszövő, mással nem
helyettesíthető, önkéntes, kreativitást fejlesztő, élményt adó tevékenysége. A játék fejlődésével
összefüggnek a gyermeki pszichikum alapvető változásai, tükröződik a mozgás, a szocializáció
és a kognitív képességek fejlődése.
Előtérbe kell helyeznünk a szabad játék túlsúlyának érvényesülését, mely során lehetősége
nyílik a gyermeknek a tapasztalatszerzésre. Életük kellemesebb mozzanatait újra átélhetik,
kielégítetlen vágyaik beteljesülhetnek, félelmeik, szorongásaik, sérelmeik oldódhatnak. A
feszültségoldás és az ebből fakadó öröm segíti lelki békéjük megteremtését, belső
harmóniájuk, nyugalmuk kialakulását. A játékban társas magatartásokat, szokásokat tanulnak
meg /együttműködés, alkalmazkodás, problémák közös megoldása- közös probléma megoldás/,
anyanyelvüket is egyre árnyaltabban, gazdagabban használják. Azzal, hogy a játék során
kielégítjük igényeiket, szükségleteiket, az egyre fejlettebb szintű játék lehetőségét biztosítjuk
/empátia, magabiztosság, önbecsülés, másik elismerése/. A játékban megtanulják a társadalmi
érintkezés kultúránkban kialakult formáit.
A játékban megismerhetjük a gyermekek adottságait, jellemvonásait, ismereteik gyarapodását,
mindennapi élményeik feldolgozását, társas kapcsolataikat, érzelmeiket.
Célunk: a gyermek saját elképzeléseinek, vágyainak, önállóságának, kreatív ötleteinek
kibontakoztatása.
Feladataink:
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•

feltételek biztosítása (hely, idő, nyugodt légkör, esztétikus játékkörnyezet, ízlésformáló
játékok);

•

a gyermeki önállóság tiszteletben tartása, a szabad játék védelme;

•

egyszerű, teljesíthető szabályok kialakítása;

•

a gyermekek megfigyelése, tapasztalataink tudatos és célirányos felhasználása, erre
építve a gyermekek személyiségének, értelmi képességeinek fejlesztését;

•

változatos ötletek, helyzetek, élményszerzési lehetőségek biztosítása;

•

játék- eszköztárunk gazdagítása, folyamatos bővítése (készen vásárolt, illetve közösen
készített kiegészítőkkel), játékeszközök készítése, anyagok gyűjtése, felhasználása
(népi, újrahasznosítható);

•

szükség és igény szerinti pedagógusi együtt játszás, utánozható minta, támogató,
ösztönző magatartás;

•

társas kapcsolatok alakítása, szociális magatartás, önállóság fejlesztése;

•

kreatív személyiségvonások alakítása;

•

beszédkészség, metakommunikáció fejlesztése;

•

a gyermekek segítése az együtt játszásban, az alkalmazkodásban, a szerepek
elosztásában, a konfliktusok megoldásában;

•

az óvodáskorban megjelenő játékfajták és azok tartalmának és minőségének gazdagítása
az egyéni sajátosságok figyelembevételével (gyakorló-, szerep-, konstruáló-,
szabályjáték, barkácsolás, bábozás, dramatizálás, népi játékok).

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

az életkori sajátosságainak megfelelő játékfajtákat játszanak;

•

örömmel, elmélyülten, gazdag képzelettel, kreatívín játszanak, melyet több napon
keresztül is képesek folytatni;

•

társas kapcsolataikban együttműködőek, a szerepeket egymás között elosztják;

44

•

betartják a szabályokat, elviselik a kudarcot;

•

elfogadják társaik ötleteit, saját ötleteiket elfogadtatják, tiszteletben tartják a másik
játékát;

•

szabálytudatuk fejlett, ehhez kialakult erkölcsi tulajdonságokkal rendelkeznek
(becsületesség, kitartás, türelem), ezáltal képesek konfliktusaikat megoldani, kezelni;

•

önállóan képesek játékot kezdeményezni, játékaikhoz eszközöket készíteni;

•

logikai gondolkodásuk fejlett, képesek bonyolultabb szabályjátékok eljátszására is;

•

képesek a tartalmas, kifejező párbeszédre;

•

metakommunikációs jelzéseikkel képesek utánozni a megszemélyesített egyént
szerepjátékukban;

•

tevékenyen részt vesznek a gyűjtőmunkában, próbálnak eszközöket készíteni a
szerepjátékokhoz.

5./2. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játék és a munka, ami gyakran nem is választható
szét. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel
való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten
fejlesztő értékelést igényel. A munka végzése során fontos tulajdonságokat

fejlesztünk:

kitartást, céltudatosságot, önállóságot, felelősségérzetet, fegyelmezettséget.
A munka a gyermekeket erőfeszítésre készteti, sokoldalúan hat a képességek fejlődésére,
az elvégzett munka és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, átélhető a gyermekek
számára. Sokszínű tapasztalatokat szereznek környezetükről, az anyagok milyenségéről, az
eszközök használatáról. Az örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység a közösségi
kapcsolatokal akításának eszköze, a saját és mások munkájának elismerésére nevelés egyik
formája.
Célunk: az életre való felkészítés; a gyermeki munka megkedveltetésén keresztül a saját
magukért és társaikért végzett tevékenység megbecsülésére, a munka szeretetére nevelés.
Feladataink:
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•

önálló munkavégzés lehetőségének megteremtése az életkori sajátosságok és az egyéni
fejlettségi szintek figyelembevételével;

•

a nyugodt, örömteli, jó hangulatban végezhető munka jellegű tevékenységek
feltételeinek biztosítása;

•

tudatosítjuk a közösségért végett munka jelentőségét, fontosságát, az eredmény
megbecsülését, a munka szeretetére, tiszteletére neveljük őket;

•

munkafajták fokozatos bevezetése, munkakészségek, szokások kialakítása, a munka
állandóságának és folyamatosságának megteremtése;

•

a

gyermekeket

körülvevő

felnőttek

részéről

minta

adása

(rendszeresség,

következetesség, alaposság);
•

balesetvédelmi szempontoknak megfelelő méretű, anyagú szerszámok, eszközök
biztosítása;

•

a

környezet

rendjének

megőrzése,

növény,

állat,

kert,

udvar

gondozása,

környezettudatos viselkedés megalapozása (szelektív hulladékgyűjtés);
•

folyamatos, konkrét, reális fejlesztő értékelés, mely motiválja a gyermekeket a további
munkavégzésre.

Munkafajták
1. Önkiszolgálás: a gyermekek saját magukkal kapcsolatos tevékenysége, folyamatosan
szoktatjuk az önálló önkiszolgáló munkára az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően.
2. Naposság: a naposi funkció gyakorlása során olyan munkát végeznek, amely
nélkülözhetetlen

a

csoport

életében.

A

naposság

feladattudatot

feltételez,

figyelemösszpontosítást igényel, ezért ezt a munkafajtát középső csoportos kortól,
illetve a gyermekek egyéni fejlettségükhöz mérten végzik. Az egyes munkafázisokat
fokozatosan vezetjük be, igény szerint verbális és tevőleges segítségnyújtással. A
gyermekcsoportokban

napos

táblák

találhatók,

melyeken

kifüggesztjük a

megválasztott napos jelét. A ruházat tisztántartására napos kötények szolgálnak. A
naposok végzik az étkezéssel kapcsolatos teendőket (terítés, asztalok

46

leszedése),

az asztalok környékének tisztántartását (söprés). Mindehhez, életkorhoz méretezett
munkaeszközöket használnak.
3. Kerti munka: óvodánk udvarán található konyhakert, sziklakert, virágágyás, fás és
füves terület, melyek évszakonkénti gondozásába rendszeresen bevonjuk a gyermekeket
(pl. udvartakarítás, homokgereblyézés, szemétgyűjtés). A gyermekek munkájuk
gyümölcseként gyönyörködhetnek környezetük rendezettségében, tisztaságában,
szépségében.
4. Alkalomszerű megbízatások: az óvoda és a csoport életében adódó olyan
munkafeladatok, amelyeket a gyermekek alkalomszerűen végeznek. Ezen munkák egy
része időről időre szabályosan ismétlődik, másik részük spontán adódik. Ezeket a
munkákat szükségletekből a munka jellegétől, a körülményektől függően a csoport vagy
egyes gyermekek végzik, segítenek a játékos tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök
előkészítésében, kiosztásában, helyre- rakásában.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

önmagáért végzett munkáját önállóan végzi;

•

a naposi munkát megfelelő feladattudattal, osztott figyelemmel, igényességgel végzik;

•

szívesen és önként vállalnak munkát;

•

megbízatásaikat kitartóan, alaposan, felelősséggel végzik;

•

tevékenyen részt vesznek környezetük rendjének, tisztaságának megóvásában;

•

a munkaeszközöket rendeltetésszerűen, biztonsággal használják;

•

a szelektív hulladékgyűjtés igényükké vált;

•

szívesen díszítik, szépítik, rendezik környezetüket;

•

ismerik a munkavégzés fogásait;

•

szívesen tevékenykednek a közösség érdekében örömszerzés céljából, illetve segítő
szándékkal.
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5./3. A TEVÉKENYSÉGBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS

„Amit hallok – elfelejtem,
Amit látok – megismerem,
Amit csinálok megtanulom.”
(ősi bölcsesség)
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi
formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
A tanulás feltétele a gyermek megismerési vágya, cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok
érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása.
A tanulás nagymértékben befolyásolja a gyermekek világképének alakulását. Hatására
tapasztalataik rendeződnek: pontosabbá válik észlelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz
figyelmük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük és gondolkodásuk, képessé válnak
problémák felismerésére, megoldására.
Lehetséges tanulási formák az óvodában
•

az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások
alakítása (szociális magatartásformák…);

•

a spontán játékos tapasztalatszerzés (önálló tapasztalatszerzés, képességfejlesztő
játékok …);

•

a játékos, cselekvéses tanulás (minél sokrétűbb játékos, mozgásos tevékenység …);

•

a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;

•

az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés (az
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek …);

•

a gyakorlati problémamegoldás (kooperatív technika).
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Célunk:
•

a spontán és szervezett tapasztalatszerzés útjának biztosításával a gyermeki személyiség
kibontakoztatása, képességek fejlesztése, tapasztalatok bővítése, rendezése;

•

a szociális tanulás során gyermekeinkkel elsajátíttatni a kommunikációs és kooperációs
technikákat és azok alkalmazását.

Feladataink:
•

tudatos, tervszerű felkészülés;

•

a tevékenységek szervezése során elegendő mennyiségű, minőségű és méretű esztétikus
eszköz biztosítása;

•

a gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének megfelelően valósítjuk meg az
időkeretet, helyet, módszereket;

•

tanulást támogató környezet megteremtése;

•

tevékenységekben megvalósuló tanulás feltételeinek biztosítása;

•

a kitűzött célunk eléréséhez a gyermeki tevékenységek megfelelő felépítése, a
gyermekek motiváltságának biztosítása, aktivitásuknak fenntartása;

•

figyelembe venni a gyermekek saját ütemű fejlődését és ehhez igazítani a feladatadást,
többféle

lehetőséget

felkínálni

egy

adott

képességtípus

gyakoroltatásában,

fejlesztésében;
•

eltérő szükségletű gyermekek támogatása;

•

a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése (érzékelés, észlelés);

•

személyre szabott, pozitívumokra épülő, differenciált fejlesztő értékelés előnyben
részesítése a gyermekek személyiségének fejlődése érdekében;

•

a gyermekek önértékelési képességének megalapozása, fejlesztése;

•

a gyermekek belső pszichés szükségleteit kielégítő változatos tevékenységek,
élményszerzési lehetőségek tervezése, megvalósítása.
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Pedagógus kötelezettségei
•

pedagógiai céljai összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és
az óvoda pedagógiai programjának célrendszerével;

•

a foglalkoztatási formákat (egyéni, mikrocsoportos), tanulásszervezési eljárásokat
(differenciált, kooperatív technika, párhuzamos tevékenység) ismeri és a csoport
sajátosságainak figyelembevételével alkalmazza;

•

a módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátosságainak, testi- lelki
állapotának, érdeklődésének, kíváncsiságának megfelelően befolyásolja;

•

az alkalmazott pedagógiai módszerei a sokoldalú személyiségfejlődést támogatják és
módszertani kultúrájának kiművelésére törekszik;

•

tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz;

•

folyamatosan elemzi, értékeli és fejleszti pedagógiai munkáját;

•

a gyermekeket fokozatosan, különösen az utolsó évben az iskolai nevelésre- oktatásra
készíti fel;

•

az IKT eszközök adta lehetőségeket használja szakmai munkája során;

•

nyitott az online megvalósuló szakmai együttműködésekre;

•

pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakít ki, ahol minden gyermek
hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra, próbálkozásra.

A gyermeki fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
•

érzékelésük, észlelésük differenciálódik;

•

megjelennek akarati tulajdonságaik: kitartás, önállóság, céltudatosság;

•

kialakul a szándékos figyelmük, rendelkeznek a felidézés, a bevésés képességével;

•

a cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van;
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•

önálló megfigyeléseket végeznek, a jelenségeket változásukban is felismerik;

•

logikus gondolkodásuk fejlett, következtetnek, ítéletet alkotnak;

•

felfedezik az összefüggéseket, az ok-okozati viszonyokat;

•

képesek az önálló feladatvégzésre, kialakulóban van feladattudatuk, szabálytudatuk;

•

társas kapcsolataikra az együttműködés jellemző;

•

ellenőrzik saját tevékenységüket, ismerik értékeiket;

•

az eszközökre vigyáznak, megfelelően használják azokat;

•

élményeiket, tapasztalataikat önállóan, érthetően elmondják;

•

beszédük fejlett, képesek a tartalmas, kifejező párbeszédre.
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6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
FELADATAI
6./1. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
„A Földet nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”
(Környezetvédelmi Konferencia, 1992)
A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy a gyermekben születése pillanatától
működik. A gyermeki jellemzők, a rácsodálkozás, az erős közlési vágy, a kommunikációra való
nyitottság, az érzelmi, esztétikai fogékonyság a természet szépségeire, az állandó tettre kész
cselekvőkészség,

mind-mind

kedvez

a

tevékenységeken

keresztül

történő

tapasztalatszerzésnek, biztosíthatják a felfedezés lehetőségét és annak örömét.
Gyermekeink

léte,

viselkedéskultúrával

jövője

függ

rendelkeznek,

attól,

hogy

hogyan

milyen

viszonyulnak

értékrenddel,

szemlélettel,
természeti

és

társadalmi

környezetükhöz. Ennek alapozására, alakítására törekszünk. Az ember, a természet, a
hagyomány nem válik el egymástól, hanem szoros egységet alkotva beépül a környezeti nevelés
ismeretanyagába. A népi kismesterségek gyakorlása, a természetes anyagok „közelsége” és a
velük való tevékenykedés sajátos élményt és érzelmi többletet jelent a gyermekeknek. A
folyamatos alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tesszük, hogy a gyermekek maguk fedezzék fel
környezetüket. Amit csak lehet, helyszínen, a természetben, élőben figyelhetünk meg. A séták,
kirándulások, tevékenységek a megfelelő szokások, szokásrendszerek, magatartási formák
kialakítását is szolgálják, amelyek belsővé válása a természetben való kultúrált viselkedést
eredményez. Személyiségüket gazdagítva a természetszeretet szükségletként jelenik meg.
Megismerik a Szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és tárgyi
kultúra értékeit; megtanulják ezek szeretetét, védelmét.
Óvodai hagyományainkat az évszakok köré rendeztük. Ennek a folytonosságnak a lényege:
mindennek eljön az ideje, amire minden évben ugyanakkor és ugyanúgy illik készülni. Az újra
átélés vágya motivál bennünk, cselekvésre késztet. Az évről-évre visszatérő hagyományok
biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek a gyermekek életében, erősödik bennük a
valahová tartozás érzése.
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Környezetismeret
•

család – óvoda – lakóhely;

•

testrészek, egészségvédelem;

•

természeti változások, jellemzők;

•

évszakok megfigyelése, összefüggések, napszakok,

•

növény- és állatvilág, természetsarok;

•

közlekedés.

Ezeket a témaköröket színesítjük a természetóvó jeles napok előtti készülődés és a
néphagyományőrzés elemeivel.
•

Takarítási világnap /szeptember 2

•

Állatok világnapja /október 4.

•

Víz napja /március 22./

•

Föld napja /április 22./

•

Madarak és fák napja /május 10./

•

Őszi betakarítás

•

Tökhét

•

Advent, adventi készülődés;

•

Mikulás;

•

Karácsonyi készülődés, Karácsony;

•

Farsang;

•

Húsvéti készülődés, locsolkodás
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Környezetvédelem (föld, levegő, víz, élővilág)
A gyermekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak el környezetük megbecsüléséhez és
védelméhez.

Sokrétű

tevékenységek

során

megtapasztalják

munkájuk

eredményét,

környezetükre való hatását, saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájárulnak a
fenntarthatósághoz és tudatosul bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. Közvetlen környezetünk
védelme érdekében őszi és tavaszi nagytakarítást szervezünk az udvaron. A szétválogatott
hulladékot az udvarunkon található szelektív hulladékgyűjtőbe visszük a gyermekekkel. Játék,
eszköz- illetve használati tárgyak készítéséhez újrahasznosítjuk a felhasználható hulladékot.
A sokoldalú megfigyelések, óvó-védő tevékenységek eredményeként érzelmi alapon jutnak el
a belátáshoz, hogy az élőlényeket óvni, védeni kell. A Madárbarát program a madárvédelem
mellett jó lehetőséget kínál a gyermekeknek a madarak éltének megfigyelésére (etetés, itatás,
fészkelőhely kialakítása).
Környezetalakítás /környezetesztétika, udvar, kert, terasz/
Az óvodai környezet alakítása, óvása folyamatos tevékenységet jelent. A gyermekek szívesen
vesznek részt a csoportszoba rendjének helyreállításában, átrendezésében, az ünnepek
díszítésekben. A csoportszobai élősarokban, aktívan tevékenykednek, az udvaron, kertben
segítenek. A kerti munka által az évszakok változásához kötött munkafázisokat is megismerik.
Célunk: a természeti környezet iránt érzékeny, a társadalmi környezethez sokoldalúan
alkalmazkodni tudó, a közvetlen környezetét tevékenyen befolyásolni, védeni képes gyermekek
nevelése.
Feladataink:
•

elegendő alkalom, idő, hely, eszköz biztosítása spontán és szervezett tapasztalat – és
ismeretszerzésre;

•

a természet iránt érzékeny, pozitív szemléletű felnőtt minta adása;

•

harmonikus, esztétikus környezet kialakítása, gondozása;

•

tudatosan törekedni, hogy minél több élményt és tapasztalatot szerezzenek a természeti
és társadalmi környezetről;

•

környezet- és természetbarát szemléletmód alakítása;

•

környezetkultúra, biztonságos életvitel szokásainak alakítása;
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•

a fenntartható fejlődés érdekében környezettudatos magatartásformálás alapozása,
alakítása;

•

a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó nevelőmunka segítése;

•

olyan lehetőségek teremtése, ahol megismerkedhetnek hazánk jelképeivel, művészeti,
természeti nevezetességeivel, lakóhelyünk épületeivel, hídjaival;

•

a magyar állat- és növényvilág megismertetése;

•

kommunikációs készségük fejlesztése, önálló véleményalkotás elősegítése;

•

döntési képesség alakítása;

•

változatos tevékenységek szervezésével, élmények átélésével biztosítani az ünnepeink,
a hagyományaink, magyar népszokásaink, jelképeink megismerését.

KÖRNYEZETÜNK MENNYISÉGI, FORMAI ÉS TÉRI VISZONYAI
A környező valósággal való ismerkedés során, a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket
körülvevő tárgyak, jelenségek formai, mennyiségi, téri viszonyairól. Számtalan lehetőség
nyílik, játék és szabadidős tevékenységekben matematikai tartalmak közvetítésére, a
megismerő képességek (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés,
problémalátás, problémamegoldás) fejlesztésére. Matematikai nevelésünk során kezdetekben a
kíváncsiság

és

érdeklődés

felkeltését

hangsúlyozzuk,

a

matematikai

szemlélet

megalapozásához. Későbbiekben a megszerzett tapasztalataikat a meglévő ismereteiket
gyakoroltatjuk, mélyítjük, bővítjük, hogy biztosan tudjanak eligazodni a matematika világában.
Célunk: a környező világ mennyiségi, formai és kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedeztetése, megtapasztaltatása, lehetőség szerint természetes környezetben.
Feladataink:
•

matematikai

tartalmú

felfedezések

lehetőségének

biztosítása,

a

tapasztalatok tudatosítása;
•

ok- okozati összefüggések felismertetése, megtapasztaltatása;

•

logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség alapozása, fejlesztése;
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megszerzett

•

tevékenykedtetés közben figyelni a csoport igényeire és szükségleteire a képességeik
terén;

•

érdeklődés felkeltése, az aktivitás fokozása és a figyelem tartósságának növelése, a jó
teljesítményre serkentés úgy, hogy a gyermekek számára a tevékenység matematikai
élményt, mozgalmas, érdekes játékot jelentsen.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről;

•

megnevezik az évszakokat és tudják néhány jellegzetességét;

•

meg tudnak nevezni hazai növényeket, állatfajtákat, táji nevezetességeket;

•

ismerik a hónapokat, napokat, napszakokat és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket;

•

a természeti és társadalmi környezetet megbecsülő, óvó, tisztelő magatartásformákkal,
szokásokkal rendelkeznek;

•

ismerik az ünnepeket és jelképeiket, hagyományainkat, magyar népszokásainkat;

•

gyakorlatban alkalmazzák a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerik a
közlekedési eszközöket;

•

életkoruknak megfelelő szinten ismerik hazánk jelképeit, művészeti, természeti
nevezetességeit, lakóhelyünk épületeit, hídjait;

•

felismerik nemzetünk zászlaját, címerét;

•

matematikai tartalmú ismereteiket tevékenyen alkalmazzák (geometria, tő-és
sorszámnevek);

•

képesek ok- okozati összefüggések megértésére;

•

aktívan, tevékenyen, logikusan gondolkodva igyekeznek részt venni egy- egy
matematikai probléma megoldásában;

•

képesek mennyiségek megállapítására, összehasonlítására, becslésére, képesek
tulajdonság szerint halmazok csoportosítására, párosítására;

•

több, kevesebb, ugyanannyi relációt felismerik, alkalmazzák;
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•

képesek halmazok számosságának változtatására (hozzáadás, elvevés);

•

térbeli és síkbeli tájékozódásuk alakulóban van;

•

felismerik és megnevezik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat.

6./2. VERSELÉS, MESÉLÉS
„Nincs nagyszerűbb dolog annál,
amikor a kisgyerek issza minden egyes szavát a mesélőnek
és képzelete elindul abba a csodás világba,
amit együtt teremtett meg azzal, akinek a meséjét hallgatja.”
/Lázár Ervin/
Óvodánkban művészi értékű – elsősorban magyar – gyermekirodalmi alkotásokkal ismertetjük
meg óvodásainkat, melyek pozitív életszemléletet formálnak, nyelvi fordulatai, népi kifejezései,
néprajzi ismereteket közvetítenek.
A népmesék pozitív jellemvonásokat alakítanak (bátor, igazságos, kitartó, hűséges), a
gyermekeknek belső tartást, a jó utáni vágyakozás érzetét adják.
A mese a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi, esztétikai fejlődésének és fejlesztésének egyik
legfőbb segítője, olyan lelki táplálék, amely életre szólóan nyomokat hagy a gyermekekben.
Képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a
gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges
és megfelelő viselkedésformákat. Egy biztonságos értékrendszer kialakítását segíti elő,
tiszteletre, szeretetre, kitartásra, önmagunk iránti hűségre nevel. A mese különösen alkalmas az
óvodás gyermekek szemléletmódjának és világképének kialakítására, azon a nyelven szólítja
meg őt, amelyen maga is gondolkodik.
Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi
hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
Az irodalmi alkotások dramatizálása során fejlődik a gyermekek produktív fantáziája /szerep
adta lehetőségek, mimika, gesztus, jellemformálás/ és reproduktív készségük /beszédkészség,
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szöveg előadása/. A bábjátékban rejlő mozgatási lehetőség cselekvésre inspirálja a
gyermekeket. A báb kedvezően motiválja a megismerő tevékenységet, érdeklődést. A gyermek
bábjátéka során következtethetünk a gyermekek érzelmi, értelmi világára, vágyaira, indulataira,
szorongásaira. A gyermek belső képek teremtése által lehetőséget kap a mese cselekményén
keresztül a szorongások feldolgozására is. Az ismétlések, dramatikus játékok, bábozások
alkalmakat teremtenek az irodalmi élmények újra átélésére, az önálló fantáziadús alkotásra.
Az élménynyújtást kötetlen formában szervezzük a nap folyamán bármikor, komplex módon
gondolkodva, amikor a hangulat, tevékenység, aktivitás, hely lehetővé teszi, a csoportban
kialakított szokásoknak megfelelően (meseszőnyeg, bőrönd, mesesarok). Az élményszerzés
során kevés eszközt használunk, inkább támaszkodunk az óvodapedagógusi előadás nyújtotta
élményre, a gyermeki fantáziára, a beleélés képességére. Pihenés előtt minden nap mesélünk a
gyermekeknek. Ilyenkor az anyagkiválasztás szempontja az alváshoz szükséges nyugalom,
hangulat, és szorongásoldás megteremtése.
Célunk: irodalmi élmény nyújtásával a gyermekek érzelmi, értelmi, esztétikai, erkölcsi
fejlődésének elősegítése, művészi értékű alkotásokkal a gyermeki személyiség sokoldalú
formálása, az olvasóvá nevelés alapjainak lerakása.
Hagyományunk:
A magyar kultúra napja- Kerekerdei Mesemondó Találkozó (január 22.)
/óvodai szervezés, kerületi rendezvény/
Feladataink:
•

művészi értékű anyagkiválasztás az életkori sajátosságokhoz, a gyermekek igényeihez,
érdeklődéséhez, érzelemvilágához igazodva, a tervszerűség, tudatosság, fokozatosság
elvét szem előtt tartva;

•

népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek megismertetése;

•

megértő, a gyermekeket elfogadó, biztonságot sugárzó légkör megteremtése;

•

beszédmódunk utánzásra méltó példa legyen (élménynyújtás);

•

anyanyelv megszerettetése, beszédkultúra megalapozása;

•

mese- versmondás örömszerző élményének megteremtése, anyanyelvi játékból fakadó
ritmus- és hangzásélmény biztosítása;
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•

erkölcsi érzelmek formálása, erősítése, erkölcsi értékek közvetítése;

•

művészeti nevelés (szép iránti fogékonyság felébresztése, esztétikai érzelmek
gazdagítása);

•

a gyermeki önkifejezés alternatív lehetőségeinek biztosítása az óvodai nevelés e
tevékenységeinek megvalósulásában;

•

belső képalkotás fejlesztése (kevés eszköz használata);

•

megteremteni a bábozás, dramatizálás lehetőségeit és fokról fokra követni, segíteni a
gyermekek játékának fejlődését;

•

humor és vicc eszköztárának használata.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

igénylik a rendszeres mesehallgatást, szívesen hallgatnak és idéznek fel meséket,
mondogatnak hangulatokhoz kötődő verseket, mondókákat, bátran alkotnak saját mesét,
mondókát, verset;

•

megszilárdultak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokások;

•

ismernek és felismernek népi, klasszikus és kortárs műveket, népmesei, népi
kifejezéseket, közmondásokat, szólásokat, szállóigéket;

•

szeretik, becsülik, örömmel lapozgatják, nézegetik a könyveket, óvják az eszközöket;

•

össze tudják kötni a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait
(szövegértés);

•

szívesen élik újra élményeiket a bábozás, dramatizálás segítségével;

•

erkölcsi értékeket felismerik az irodalmi művekben;

•

mesehallgatás közben képesek belső képalkotásra és azok képi kifejezésére (ábrázolás,
mozgásformák, zene, ritmus).
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6./3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud:
Játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”
(Kodály Zoltán)
A közös ének-zenei élmények során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. A zene olyan kommunikációs csatorna, amelyen keresztül
szabadon áramolhatnak az érzelmek, a gyermek érzelmeket élhet át és hozhat létre.
A művészi értékű gyermekdalok, a népi játékok és mondókák, az élő énekes és hangszeres
rendezvények felébresztik a gyermek zenei érdeklődését, zenei képességeik, kreativitásuk
megalapozásához. Az éneklés, zenélés a gyeremek mindennapi tevékenységének részévé válik.
Hangsúlyozzuk a népi gyermekjátékok értékközvetítő szerepét: a nyelvi- és szokáshagyomány
közvetítését. A természettel való szoros együttélésből eredő népi dalos játékokkal,
mondókákkal olyan alkalmakat teremtünk, amelyekben a gyermekek önkéntesen, lelkesen,
magukat adva vesznek részt, így szinte öntudatlanul ízlelgetik népi hagyományaink

sajátosan

magyar jellegzetességeit.
A művészeti nevelésen belül lehetőség nyílik a gyermek számára más népek zenei
kultúrájának megismerésére (Orff zenepedagógia, óvodánkba járó más nemzetiségű, etnikai
kisebbségi gyermekek).
Az ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei
anyanyelv kialakítását.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül
szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakításában.
Zenetermünkben gazdag hangszerkészlet (klasszikus dallam és ritmusjátszó, Orff hangszerek)
áll a gyermekek és az óvodapedagógusok rendelkezésére, zenei élmények megélésére, zenei
képességek fejlesztésére. Zenei gyűjteményünkben megtalálhatóak magyar népi szemelvények
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és klasszikus zenemű válogatások, melyekkel a zenehallgatás, a tánc, a rendezvények és egyéb
tevékenységek hangulatát emeljük, a gyermekek zenei ízlését formáljuk.
Célunk: a művészet ezen eszközével az érzelmi élet gazdagítása, az éneklés megszerettetése,
zenei alkotó kedv alakítása elsősorban népzenei örökségünk, valamint a klasszikus és kortárs
zenei alkotások megismerésén keresztül.
Hagyományunk:
Zene világnapja (október 1.)
Feladataink:
•

megfelelő zenei és érzelmi légkör megteremtése;

•

zenei anyanyelv alakítása;

•

népi kultúra értékeinek közvetítése;

•

ének – zene – ritmus - mozgás egységének megalapozása;

•

zenei képességek (egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) egyénhez mért
fejlesztése;

•

ölbeli játékok, népi gyermekdalok, népdalok, kortárs és klasszikus művészeti alkotások
gyűjtése éneklés és zenehallgatás céljából;

•

figyelembe venni a zenehallgatási anyagok megválasztásánál a nemzetiségi, etnikai
kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is;

•

néptánc alapelemeinek megismertetése;

•

esztétikus mozgáskultúra alakítása;

•

zenei alkotókészség fejlesztése;

•

zenei eszközök és hangszerek megismertetése, használata;

•

természetes és újrahasznosított anyagból hangszerek készítése;

•

megismertetni pár szemelvényt, főleg társadalmi és természeti ünnepekhez kapcsoltan
klasszikus és kortárs zeneirodalomból.

61

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
•

szívesen hallgatják, játszák saját népük és más népek dalait, játékait;

•

tisztán, életkoruknak megfelelő hangmagassággal énekelnek;

•

zenei képességeik életkornak megfelelően fejlettek;

•

egyszerűbb játékos néptánc mozgásokat ismernek, esztétikusan és jókedvvel járják;

•

önálló játékszervezésre képesek;

•

önállóan, zenei érzékkel használják az egyszerűbb ütő- és ritmushangszereket;

•

felismerik, használják és készítenek egyszerűbb népi hangszereket;

•

ismernek néhány szemelvényt a világ zeneirodalmából ünnepeinkhez kapcsolódóan.

6./4. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
„Szeretném, ha a gombnyomkodás,
távvezérlés korában is lennének gyerekek és vidám felnőttek,
akik örvendezve vennék tudomásul,
milyen érdekességeket képes csinálni a két kezük.”
(Csókos Varga Györgyi)
A vizuális nevelés a vizuális kultúra átadásának folyamata, a vizuális kultúra része, annak
megalapozója. Értve ezen azt a tevékenységet, amely a gyermekeket elsősorban a környezet
kultúrált felhasználójává, alakítójává és néhányukat leendő művésszé neveli.
A vizuális nevelés rendszerébe tartozó tevékenységi forma szerves része az óvodai nevelés
rendszerének, mely a gyermekek aktív, alkotó cselekedetei által valósulnak meg. A rajzolás,
festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá
a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki
személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekszünk
a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására,
fejlesztésére.
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A tevékenységek során fejlődik a gyermekek képi- plasztikai kifejezőképessége, térbeli
tájékozódó képessége, képi gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük, kreativitásuk,
problémamegoldó képességük, gazdagodik élmény- és fantáziaviláguk, erősödik önbizalmuk.
Miközben átélik az alkotás örömét, a sikerélmény további alkotásra ösztönzi őket. Törekszünk,
hogy a gyermekek ábrázolása maradjon meg zömében spontán cselekvés, mely teljes
szabadsággal épül be a többi tevékenységbe.
A természet színeire, formáira való rácsodálkoztatással, hazánk értékeinek, szépségeinek
megmutatásával, művészi rajzok, festmények, szobrok, épületek nézegetésével a szép iránti
nyitottságot, fogékonyságot és értékelő képességet alakítjuk.
Fontosnak tartjuk a szülőföld múltjának, hagyományainak megismertetését, mely közelebb
hozza a gyermekeket az értékek megbecsüléséhez. A népi kultúra tárgyai a gyermekek
érzelmeit áthatva épülnek be ízlésvilágukba.
Az anyagok, termések gyűjtésével azok felhasználásával képet alkothatnak arról, hogy a
természeti környezet alkotásra késztető anyagokat kínál, és olyan örök értékeket hordoz,
amelyet már elődeinknek is nyújtott. Ezáltal a gyermekek nyitottan, védőn és cselekvésre
készen fordulnak környezetük felé.
Jeles és ünnepnapokhoz kapcsolódó népszokások és elődeink életmódjának megismertetésével
törekszünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására a fenntartható
fejlődés érdekében. A jeles napokhoz kapcsolódó jelképeket, eszközöket az életkori
sajátosságokat figyelembe véve, lehetőség szerint a gyermekekkel közösen készítjük el (adventi
koszorú, mézeskalács, Luca búza vetése, kisze báb, húsvéti hímes tojás, kokárda, huszárcsákó,
zászló).
Jól felszerelt kézműves műhelyünkben számos lehetőség nyílik a népi kismesterségek
megismerésére, technikáinak gyakorlására. Gyermekeink megismerkedhetnek a szövés
alapelemeivel (sodrás, fonás, szövés, pókfonás), az agyagozás, a nemezelés technikáival,
lehetőséget biztosítunk gyöngyfűzés, gyertyakészítés technikájának megismertetésére,
valamint népi és újrahasznosított játékok készítésére.
Célunk: az élmények biztosításával sokszínű tevékenység kibontakoztatása, alkotóképesség,
kreativitás fejlődése.
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Feladataink:
•

alkotó tevékenység komplex beillesztése a napi-, heti-, hosszútávú nevelésünk
rendszerébe;

•

egész nap folyamán oldott légkör, tér és változatos, minőségi, esztétikus, biztonságos
eszközök felkínálása;

•

eszközök használatával, különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és
kézimunka technikai alapelemeivel és eljárásaival való megismertetés;

•

eszközök nyitott polcon való elhelyezése;

•

művészetek iránt való fogékonyság (szobrászat, festészet, építészet), szép iránti
nyitottság és esztétikai értékelő képesség fejlesztése érzelemgazdag élmények
biztosításával (séták, múzeumlátogatások szervezése);

•

népi kultúra közvetítése, népi kismesterségek technikájának lehetőség szerinti
megismertetése;

•

gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagítása és annak képi kifejezésére ösztönzés;

•

szabad önkifejezés lehetőségének biztosítása, a gyermekek önbizalmának erősítése saját
meglévő képességeiben;

•

kreativitás, alkotó gondolkodás, cselekvés kialakítása, az érés zavartalan biztosítása;

•

minta adása együtt munkálkodással, egymás munkájának megbecsülése, a közös alkotás
örömének megéreztetése;

•

részletekre való odafigyelés (eszközök esztétikus elhelyezése, rendet szolgáló szokások
kialakítása, megkezdett munkák befejezésére ösztönzés);

•

képi-

plasztikai

kifejezőképesség

fejlesztése,

alkotóképesség

kiteljesedésének

elősegítése;
•

környezettudatos magatartásformálás alapozásához, alakításához lehetőségek és
eszközök felkínálása (természetes, újrahasznosítható).
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
•

örömmel végeznek alkotó tevékenységet napközben;

•

életkoruknak megfelelő kézügyességgel és munkatempóval rendelkeznek;

•

munkájukat alkotó képzelet jellemzi;

•

élményeiket vizuálisan is ki tudják fejezni;

•

emberábrázolásukban megjelennek a részletek, a legegyszerűbb mozgások jelzése,
formaábrázolásuk változatos;

•

nyitottak esztétikai élmények befogadására;

•

képesek színeket felismerni, megnevezni, azonosítani, megkülönböztetni,

•

képesek életkoruknak megfelelő barkácsolásra természetes és újrahasznosított
anyagokból;

•

fokozott önállósággal alkalmazzák az ismert népi és egyéb vizuális technikákat;

•

nyitottak a modern technikák iránt.

6./5. MOZGÁS
„A szépség törvényei szerint megformált mozdulat
nemcsak külső hatásában harmonikus,
hanem belső harmóniát is teremt,
visszahat művelőjére,
a testben és lélekben finomít, kultúrál.’
(Berczik Sára)
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1.Mozgás
A gyermek mozgásán keresztül ismeri meg a világot.
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hat a
kondicionális képességek közül, különösen az erő- és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükséglete. A mozgásfejlesztés
hatása, az idegrendszer fejlődése, a megfelelő igény szerinti mozgás és a tevékenység
kielégítése kedvezően hat az agyi idegvégződésekre, így az értelmi fejlődésre. Arra törekszünk,
hogy sokrétűen elégítsük ki a gyermekek mozgásigényét.
Az óvodai nevelés mindennapjaiban nagyobb hangsúlyt kapnak a játékos mozgások teremben
és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában. A
mozgásfejlesztés tartalma bővűl a népi sportjátékok nyújtotta mozgásformákkal, melyeknek
igazi terepe az udvar (lépegető, ugróiskola, gólyaláb, karikadobáló…). Tudatosan segítjük a
mozgás és az észlelési funkciók összerendeződését. Nagy hangsúlyt fektetünk az
egyensúlyérzék és a ritmusérzék fejlesztésére, mint minden összerendezett mozgás alapjára.

A mozgás kedvezően befolyásolja a gyermek anyagcseréjét, fokozza a teljesítő képességét.
Segíti az új mozgásformák kialakulását, begyakorlását, a mozgásszervek fejlődését. Alakítja a
mozgásszokásokat, és a játéktudat szintjét. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet
egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív
énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - fejlődésére.
Óvodánk mozgásfejlesztő eszközök tekintetében jól felszerelt. Mindkét épületben
tornaszobával rendelkezünk. Az eszközkészletet és helyi adottságokat is figyelembe véve
tervezzük a mozgásanyagot (kéziszerek, egyensúlyozó lapok, talpérzékelést fejlesztő korongok,
BOSU labdák, szivacselemek, soft labdák). Az irányított mozgásos tevékenységeket
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(mindennapos mozgás, nagymozgásos tevékenység) minden csoportban szervezetten tartjuk,
tavasztól őszig lehetőség szerint a szabadban.
Célunk: a testmozgás megszerettetése, a szabadban való tartózkodás igényének felkeltése, a
rendszeres testedzés szokássá alakítása, az egészséges életvitel megalapozása.
Feladataink:
•

a gyermekek optimális fejlődését elősegítő differenciált folyamatok tervezése és
megvalósítása;

•

megtervezni a helyet, időt és a közegekben való mozgást fokozatos terheléssel;

•

a gyermekek életkorának, egyéni szükségleteinek és képességeinek, a csoport
sajátosságinak figyelembevétele;

•

mozgásigény kielégítése, természetes mozgáskedv megőrzése;

•

a szervezet edzése, a rendszeres kondicionális képességek (testi erő, állóképesség), az
időjáráshoz való alkalmazkodás és teherbíró képesség fejlesztése;

•

személyiségük, mozgáskultúrájuk, mozgáskészségük (harmonikus, összerendezett,
fegyelmezett nagy -és kismozgások) kialakítása.

A mozgáslehetőség területei:
•

szabad, spontán mozgás: a gyermek állandó belső késztetést érez a mozgásra, örömmel
és természetes módon gyakorolja azt. Maga választja meg játékát, társait. A
szabadidőben zajló szervezett mozgásos játékban a gyermek önként vesz részt, mely
során fejlődik egész személyisége, testi, pszichikai és szociális képességei.

•

irányított mozgásos tevékenység: szervezett, tervezett, óvodapedagógus által vezetett,
módszertanilag kidolgozott formában.
1. mindennapos mozgás: minden nap, általában délelőtt, játékos formában történő
mozgásfejlesztés. Célja a test felfrissítése, a gyermekek mozgásigényének
kielégítése. Fontos, hogy mindig legyen kellő mennyiségű mozgásos játék és a
heti nagymozgásos tevékenység anyagához igazodjon, figyelembe véve a
gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, fizikai, érzelmi állapotukat.
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2. nagymozgásos tevékenység: heti 1-2 alkalommal, az egyéni szükségletekhez és
életkori sajátosságokhoz igazodó időtartamú célzott mozgásfejlesztés. Tartalmát
a természetes mozgások, járás, futás, ugrás, dobás, csúszás, kúszás, mászás,
függés, egyensúlyozások, mozgásos játékok (futó, fogó és versenyjátékok)
alkotják.
Fontosnak tartjuk a speciális tartásjavító mezítlábas talptornák szervezését, az egyénre szabott
prevenciós és korrekciós fejlesztéseket. Nyitottak vagyunk a korszerű mozgásfejlesztés
szemléleteit (Gergely Ildikó, Pektor Gabriella) lehetőségünk szerint beépíteni a tervezésünk
folyamatába. Lehetőséget biztosítunk a különböző sporttevékenységek megismerésére,
gyakorlására (labdarúgás, jóga), kerületi sportrendezvényeken való részvételre (Balu kupa).
2.Vízhez szoktatás
A vízhez szoktatás során hangsúlyozzuk a vízbiztonság megszerzését, a víz megszerettetését és
a spontán aktivitás kialakítását. A vízhez szoktatás lazán irányított uszodai játékokból és
egyszerű mozgások gyakorlásából áll, amit a gyermekek csoportban, úszóoktató segítségével
hajtanak végre. A megfelelően megválasztott eszközökkel sok olyan mozgás kialakítását
tesszük lehetővé, ahol a gyermekek utánzással, szabályok elfogadásával egyszerűbb, majd
fokozatosan bonyolultabbá váló mozgások végrehajtását végezhetik.
Óvodánk az óvodás életkornak megfelelő uszodával rendelkezik. Életünket úgy szervezzük,
hogy valamennyi gyermekcsoport számára optimális időt biztosítsunk a víz megszerettetésére,
vízhez szoktatásra. A gyermekek otthonról hozott úszófelszereléssel rendelkeznek szakképzett
úszóoktató foglalkozik a gyermekekkel.
Célunk: egészséges, edzett, úszásérett gyermekek nevelése.
Feladataink:
•

képességek fejlesztése (fizikai, pszichikai, szociális);

•

megfelelő eszközök biztosítása;

•

higiéniai feltételek biztosítása;

•

úszóoktató szakmai rátermettsége, felkészültsége;

•

szervezési feladatok (uszoda használatának beosztása, gyermekkíséret, öltözés,
hajszárítás, felnőtt felügyelet).
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
•

igényük a rendszeres testmozgás, örömmel végzik;

•

mozgásuk összerendezett, harmonikus megfelelő ritmusú, alapmozgásokat ismerik;

•

kialakult testsémával rendelkeznek;

•

képesek a térben tájékozódni, ismerik az irányokat;

•

egyensúlyérzékük koruknak megfelelően fejlett;

•

a mozgásminták utánzása folyamatos, pontos;

•

ismerik, és biztosan használják a mozgásfejlesztő eszközöket;

•

képesek társaikra figyelni és a szabályokat betartani;

•

megértik az egyszerűbb vezényszavakat;

•

rendelkeznek az iskolába lépéshez szükséges testi képességekkel;

•

vízben biztonsággal, örömmel mozognak;

•

képesek a víz alá merülni, egyszerűbb úszómozdulattal néhány tempót megtenni;

•

uszodai viselkedésüket bátor, de fegyelmezett magatartás jellemzi.

69

7. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget
ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális
érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan
fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az
iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös
jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus
differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma
kialakulásának.

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
•

az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,

•

megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,

•

a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
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Az egészségesen fejlődő gyermek:
•

érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni,
minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán
ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni
eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,

•

elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az
időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak
azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a
tanító

elfogadására,

képes

a

fokozatosan

kialakuló

együttműködésre,

a

kapcsolatteremtésre felnőttekkel és gyermektársaival egyaránt.

A szociálisan érett gyermek:
•

egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,

•

feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg;
kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt
a tevékenységet.

3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
8./1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
•

Intézményünkbe valamennyi pedagógus szakirányú főiskolai végzettséggel, és közülük
néhányan speciális szakmai képzettséggel rendelkeznek. Munkánkat szakképzett dajkák
és pedagógiai asszisztensek segítik. Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre,
továbbképzésekre, törekszünk módszertani, szakmai kultúránk, tudásunk fejlesztésére
programunk eredményes megvalósítása érdekében. A mai kor elvárásához igazodva
elmondhatjuk, hogy számítógépes alapismeretekkel szinte minden óvodapedagógus
rendelkezik. Van, aki felhasználói szinten magánszorgalommal, van, aki hivatalos
vizsgával. A nevelőtestület valamennyi tagja eleget tett és tesz a továbbképzési
kötelezettségének.

•

Óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazott összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.

•

Az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat óvodatitkár és ügyintéző végzi.

•

Uszodánkban szakképzett úszóoktató foglalkozik a gyermekekkel.

•

Az óvoda zökkenőmentes műszaki működéséről, kertünk ápoltságáról szakképzett
kollégák gondoskodnak.

•

A fejlesztést igénylő gyermekekkel fejlesztőpedagógus, a beszédhibás gyermekekkel
logopédus foglalkozik.

8./2. TÁRGYI FELTÉTELEK
•

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges helyiségekkel,
eszközökkel és tárgyi feltételekkel.

•

Óvodánk berendezési tárgyai, felszereltsége praktikus, esztétikus.

•

A csoportszobák az ott dolgozó felnőttek egyéniségét, ízlésvilágát tükrözik.

•

Játékainkat az életkornak megfelelően, biztonság, tartósság, célszerűség, tudatosság
alapján vásároljuk, készítjük.

•

Sporteszköz- állományunk korszerű, gazdag, a sokoldalú testi fejlődést szolgálja.
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•

Szakkönyvtárunkat

folyamatosan

bővítjük,

gazdag

módszertani,

pedagógiai,

pszichológiai, közoktatásügyi könyvkínálat segíti az óvodapedagógusi, vezetői munkát.
•

Informatikai eszközparkunkkal (számítógép, fénymásoló, internet stb.) lépést tudunk
tartani a XXI. század kihívásaival. Internettel ellátott számítógépek állnak a
pedagógusaink

rendelkezésére

az

elektronikus

formában

történő

pedagógiai

dokumentációk elkészítéséhez.
•

A szakmai munka színvonalának szinten tartása és fejlesztése érdekében kiemelt
figyelmet fordítunk és keressük a lehetőségeket arra, hogy intézményünk tárgyi
feltételeit folyamatosan bővítsük.

•

Gazdag hangszerkészletünkkel saját nemzeti értékeink mellett más népek kultúráját,
zenei módszereit is közvetíteni tudjuk a gyermekek felé.

•

Udvarunk az EU-s szabványoknak megfelelő játékeszközökkel van felszerelve.

•

Kézműves műhelyünkben a népi kultúra átörökítéséhez szükséges mesterségbeli
szerszámok, anyagok, berendezések állnak rendelkezésünkre.

•

A környezetünk gondozásához, tágabb környezetünk megismeréséhez szükséges
költségeket pályázatok útján igyekszünk megteremteni.

8./3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
8./3./1. NAPIREND
A nevelés céltudatos megszervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét,
időbeosztását a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált egyéni és
csoportos tevékenységek szervezésével a játék kitüntetett szerepét szem előtt tartva. A
gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a
napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket.
A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára.
Minden csoportnak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően kell alakítania saját
napirendjét a többi csoporttal egyeztetve, életkoronként más-más pihenési idővel. Napirendünk
rugalmasan alkalmazkodik az adott nap eseményeihez, aktualitásaihoz, az időjáráshoz és az
évszakok változásaihoz. A tevékenységekre szánt időtartamot az óvoda nyitvatartási idejének
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megfelelően tervezzük, figyelembe véve a harmonikus arányok alakítását. A gyermekekkel
történő foglalkozások, tevékenységek mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja.
A nyári időszakban az év közben már kialakított szokások és szabályok megtartásával, kötetlen
formában változatos, játékos tapasztalatszerzési lehetőségeket, tevékenységeket kínálunk fel.
Lehetőség szerint növeljük a játék és a szabadban való tartózkodás idejét.
Célunk: megfelelő óvodai életritmus, szokás és szabályrendszer kialakítása.
Feladataink:
•

biztosítani a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét;

•

a tevékenységek szervezése oly módon, hogy a legtöbb időt játékkal töltsék a
gyermekek;

•

a várakozási idő minimalizálása, tartalommal való megtöltése;

•

javaslattétel az óvodai és a családban kialakított napirend közelítésére;

•

családi attitűd alakítása (tablet, televízió-nézés káros hatása, délutáni pihenés
fontossága), a gyermekekkel töltött minőségi idő hangsúlyozása.

8./3./2. HETIREND
A hetirend szervezeti keretként biztosítja a tevékenységek tervezhetőségét, rendszerességét.
A hetirend összeállításánál figyelembe vesszük:
•

a tevékenységek tartalmának összeilleszthetőségét (komplexitás);

•

az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően növekvő időtartamú párhuzamosan
is végezhető, differenciált tevékenységek tervezését, szervezését;

•

a tevékenységekhez kialakított helyiségek használatának beosztását a csoportok között
(„A” épület: uszoda, tornaterem, kézműves műhely; „B” épület: zeneterem, tornaterem,
uszoda);

•

a két egymás mellett lévő csoport kialakított napirendjét és az életkori sajátosságokat;

•

a gyermekek szabad játékát, hangulatát, kreativitását, igényeit.
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8./3./3. ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK
Az ünnepek- az érzelmi nevelés sajátos színterei- a mindennapoktól eltérő közösségi
események.
Mély érzelmi nyomokat hagynak a gyermekekben az ünnepnapokhoz kapcsolódó közös
élmények, ha a jeles napokat megelőző közös készülődések, az ünnep napján a gyermekeket
körülvevő felnőttek magatartása és a környezet jelzései (ünnepek jelképei) hitelesek. Átérzik az
ünnepnapok másságát, a bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az „ünnepelni tudás”
képessége. Ezek a gyermeki élmények hatnak a család szemléletmódjára, bevonva őket a
készülődésbe, ünneplésbe.
Ünnepnapok másságából fakadóan az egész óvoda „ünnepi ruhát” ölt. Esztétikai érzékformáló
hatást nyújt az óvodapedagógusok, társak látványa és az összhangot tükröző feldíszített
csoportszobák. Az ünnepi készülődésben az érzelemfokozó hangulati elemeket helyezzük
előtérbe, hiszen az a cél, hogy az ünnep maga az élmény legyen. Nemcsak az összetartozást
erősítjük, hanem az esztétikus környezet, öltözködés iránti igény is megalapozódik. A gyermek
megtanulja, hogy az ünnepnapokhoz más viselet, viselkedés illik.

Jeles napok
Zene világnapja (október 1.)
Tökhét (október közepe)
Márton nap (november 11.)
Mikulás (december 6.)
Luca nap (december 13.)
Karácsony (december 25-26.)
Újév (január 1.)
Farsang (mozgó ünnep)
Húsvét (mozgó ünnep)
Majális (május 1.)
Anyák napja (május első vasárnapja)
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Nemzeti ünnepünk
1848- 49-es forradalom és szabadságharc évfordulója (március 15.)

Zöld ünnepek
Takarítási világnap (szeptember 23.)
Állatok világnapja (október 4.)
Kézmosás világnapja (október 15.)
Víz világnapja (március 22.)
Föld napja (április 22.)
Madarak és fák napja (május 10.)

Hagyományaink
Adventi készülődés
Kerekerdei Mesemondó Találkozó
Kerekerdei vígasságok
Zöld pont vetélkedő
Balu kupa
Sport és táncház találkozó
Nyúldomb
Egészségnap
Luca napi vásár

Időjósló napok
Katalin nap (nov.25.)
Borbála nap (dec.4.)
Gyertyaszentelő (febr.2.)
Mátyás nap (febr.24.)
Sándor, József, Benedek (március 18-19. 21.)
Szervác, Pongrác, Bonifác (május 12-13-14.)
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9. PEDAGÓGIAI MUNKÁNKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
Nevelőmunkánk hatékonysága és eredményessége érdekében pedagógiai dokumentumaink és
az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja közötti összhangra törekszünk. Fontosnak tartjuk
a szakmai dokumentumok felelősségteljes, pontos naprakész vezetését, figyelemmel követését,
megvalósítását, folyamatos fejlesztését. Biztosítjuk az adatok védelmét és bizalmas kezelését.
A szülők a gyermekkel kapcsolatos pedagógiai történésekről csak az óvodapedagógustól
kaphatnak felvilágosítást!
A dokumentumaink a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek: (Munkaterv, Szervezeti
és működési szabályzat (SzMSz), Házirend, Felvételi és előjegyzési napló, Mulasztási napló,
Csoportnapló, Tükörkép).
1.Munkaterv
Tartalmazza:
•

a tervezés jogszabályi hátterét;

•

helyzetképet;

•

a nevelési év rendjét;

•

kiemelt céljainkat és feladatainkat;

•

önértékelést;

•

gyakornokok mentorálását;

•

ünnepeket, hagyományokat, rendezvényeket;

•

tervezett felújításokat és szakmai fejlesztéseket;

•

vezetői ellenőrzést;

•

belső ellenőrzés rendjét;

•

kiemelt tanügyigazgatási és munkáltatási feladatokat;

•

az óvoda kapcsolatait;

•

jegyzőkönyvet;

•

mellékleteket.
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2.Házirend
Tartalmazza:
•

a házirend célját, feladatát;

•

általános információkat;

•

az óvoda használatba vételének rendjét;

•

gyermekek az óvodában (jogok, ápoltság, egészségügyi és egyéb szabályozások);

•

szülők az óvodában (jogok, kötelességek, együttműködési lehetőségek);

•

pedagógusmunka az óvodában (kötelességek, jogok);

•

az intézmény biztonságát garantáló szabályokat.

3.Felvételi és mulasztási napló
Tartalmazza:
•

a gyermekek személyi adatait;

•

a felvétel és óvodakezdés időpontját;

•

az igazolt és igazolatlan napok számát.

4.Csoportnapló
Tartalmazza:
•

a gyermekek névsorát, jelét, születésnapját;

•

statisztikai adatokat;

•

a gyermekcsoport napirendjét, hetirendjét;

•

óvodánk programjait (ünnepeink, jeles napjaink, rendezvényeink);

•

gyermekvédelmi lapot, tanköteles korú gyermekek nevét;

•

fejlesztésben részesülő és szakvéleménnyel rendelkező gyermekek nevét;

•

beszoktatási és visszaszoktatási terveket és értékeléseket;

•

a gyermekcsoportok szokás és szabályrendszerét és értékelését;

•

nyári nevelési tervet;
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•

évszakoknak megfelelően a tevékenységi tervet, heti terveket, óvodapedagógusok
reflexióit;

•

kapcsolatot a szülőkkel (szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, nyilatkozat);

•

feljegyzéseket.

5.Fejlődést nyomon követő dokumentum
A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése az óvodába kerüléstől egészen az iskolába
lépésig tart, ezeket a megfigyeléseket évente két alkalommal rögzítjük a TÜKÖRKÉP
dokumentumokba. Mérési eredményeinket felhasználva képet kapunk a gyermekek aktuális
fejlettségéről, melyet alapul veszünk az értékeléseknél és a következő év tervezésénél.
Fogadóóra keretén belül lehetőséget kínálunk a szülőknek a betekintésre, tájékozódásra a
gyermekének életkori sajátosságaihoz mért készség szintjéről, fejlettségi állapotáról.
Tartalmazza:
•

az anamnézist;

•

egyéni fejlődés mutatóit a fejlesztés várható menetét;

•

a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, elért eredményeket.
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10. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE
1. Óvoda-Fenntartó
Célunk: óvodánk zökkenőmentes működésének biztosítása.
Feladataink:
•

kölcsönös, korrekt információátadás;

•

naprakész feladatellátás.

2. Óvoda-bölcsőde kapcsolata
Célunk: bölcsődéből óvodába való zökkenőmentes váltás biztosítása.
Feladataink:
•

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a kerületi bölcsődékkel.

3. Óvoda-óvoda kapcsolata
Célunk: szakmai együttműködés
Feladataink:
•

a továbbképzések szervezése, lebonyolítása;

•

részvétel más intézmények szakmai rendezvényein;

•

pályázatok figyelemmel kísérése.

4. Óvoda-család kapcsolata
Célunk: a kiegyensúlyozott partnerkapcsolatra törekvés.
Feladataink:
•

a nevelési módszerek összehangolása a gyermekek egészséges fejlődésének érdekében;

•

nyitott, kölcsönös, kompromisszumkész kapcsolat ápolása.
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Az óvodában létező hagyományos kapcsolattartási ormákat programunkból fakadó tartalmi
sajátosságok gazdagítják. Folyamatosan tájékozódunk a szülők elégedettségéről, véleményéről,
elvárásairól, és az ésszerű ötleteket beépítjük fejlesztő munkánkba.
Az együttműködés formái:
•

szülői értekezlet;

•

fogadóóra;

•

óvodai ünnepek;

•

kirándulások (alkalmanként felkért szülőkkel tájmegismerés, hagyományápoló
ismeretszerzés);

•

szülői fórum;

•

nyílt nap.

5. Óvoda-iskola kapcsolata
Célunk: az óvodából az iskolába való zökkenőmentes váltás biztosítása.
Feladataink:
–

lehetőség biztosítása a tanítónők részére az óvodai nevelésbe való betekintésre;

–

szülői értekezlet szervezése tanköteles korú gyermekek szüleinek (iskolára való
alkalmasság szempontjai, iskolák bemutatkozása);

–

nagycsoportosok részére iskolai órák látogatásának szervezése.

6. Óvoda- külhoni magyar óvoda kapcsolata
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása

érdekében

az

óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint –
szakmai kapcsolatot tart fenn.
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•

Kapcsolatot ápolunk testvéróvodánkkal:
Csíkszereda – Micimackó Óvoda

Fontosnak tartjuk:
•

az egymástól való szakmai tanulást,

•

szakmai anyagok kölcsönös cseréjét,

•

Mesemondó találkozókon való kölcsönös részvétel (Csíkszeredában és Budapesten).

Kapcsolattartás formája: kölcsönös látogatás az intézményekben (kiscsoportos, alkalmazotti
közösség, nevelőtestület)
•

Egyéni kérelem benyújtása a Fenntartóhoz -Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzat.

7. További szakmai kapcsolatok
•

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 9.kerületi Tagintézménye

-

területileg illetékespedagógiai szakszolgálat munkatársai (pszichológus, logopédus,
gyógypedagógus)

•

Szakértői Bizottságok

•

EGYMI- Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

•

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága

-

család és gyermekjóléti központ

-

koordinátor

-

óvodai szociális segítő

•

Gyámügyi Hivatal 9. kerület Gyámügyi Osztálya

•

Védőnői Szolgálat

•

Ferencvárosi Művelődési Központ

•

Művészetek Palotája

•

Fűvészkert
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•

Kulturális

intézmények:

természetvédelmi

területek,

múzeumok,

hangversenyek
11. LEGITIMÁCIÓS ÉS ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK
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színházak,
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12. MELLÉKLET
ESZKÖZJEGYZÉK

I. HELYISÉGEK
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

csoportszoba

gyermekcsoportonként 1

tornaszoba, sportszertárral

épületenként 1-1

logopédiai foglalkoztató,
fejlesztő szoba

egyéni épületenként 1-1

óvodapszichológusi helyiség

1

játszóudvar

9000m2

intézményvezetői iroda

1

intézményvezető-helyettesi iroda

1

óvodatitkári iroda

1

nevelőtestületi és könyvtárszoba

épületenként1-1

általános szertár/raktár

épületenként1-1

többcélú helyiség (szülői fogadásra, 1
tárgyalásra, ünnepek megtartására
alkalmas helyiség)
orvosi szoba, elkülönítő szoba *
gyermeköltöző

gyermekcsoportonként 1

gyermekmosdó, WC helyiség

gyermekcsoportonként 1 (WC
- nemenként 1)

felnőtt öltöző

épületenként1-1

felnőtt mosdó

épületenként1-1

felnőtt WC helyiség

épületenként3-3

felnőtt zuhanyzó

épületenként1-1

87

Megjegyzés

mosó, vasaló helyiség

1

szárító helyiség

1

felnőtt étkező *
melegítő konyha

épületenként1-1

tálaló-mosogató

épületenként1-1

karbantartó műhely

épületenként1-1

kerekesszék tároló *
ételhulladék tároló

épületenként1-1

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

1. Csoportszoba
óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

gyermekszék

gyermeklétszám szerint 1

gyermekasztal

gyermeklétszám
figyelembevételével

fényvédő függöny

ablakonként 1

szőnyeg

csoportonként 2

játéktartó szekrény vagy polc
könyvespolc

beépített szekrény minden csoportban
1

élősarok állvány
textiltároló
és
eszköztároló szekrény

foglalkozási

beépített szekrény minden csoportban

edény- és evőeszköz-tároló szekrény gyermekcsoportonként 1
szeméttartó

gyermekcsoportonként 1

2. Tornaszoba
tornapad

4+5

A+B
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tornaszőnyeg
bordásfal

5+10

A+B

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést
segítő, mozgásigényt kielégítő,
fejlesztő sporteszközök
Bosu

A pedagógiai programban foglaltak
szerint.
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3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba
a fogyatékosság típusának megfelelő,
a tanulási képességet fejlesztő
eszközök

A pedagógiai programban foglaltak
szerint.

tükör (az asztal szélességében)

1

asztal

1

szék

2

szőnyeg

1

játéktartó szekrény vagy könyvek 1
tárolására is alkalmas polc
4. Óvodapszichológusi szoba
asztal

1

szék

4

szőnyeg

1

könyvek, iratok
alkalmas polc

tárolására

is 1

5. Játszóudvar
kerti pad

12

babaház

4

udvari homokozó

12

takaróháló

homokozónkként 1
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mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést 2
segítő,
mozgásigényt
kielégítő
eszközök

udvarrészenként

6. Intézményvezetői iroda
íróasztal és szék

1-1

tárgyalóasztal, székekkel

1

telefon

1

fax

1

könyvszekrény

1

iratszekrény

1

elektronikus adathordozó szekrény

1

számítógép, internet hozzáféréssel, 1 felszerelés
perifériákkal
számítógépasztal és szék

1-1

7.
Intézményvezető-helyettesi,
tagintézmény-,
intézményegységvezető-helyettesi, óvodatitkári iroda
íróasztal és szék

1-1

iratszekrény

1

telefon

1

számítógépasztal és szék

épületenként1-1

számítógép, internet hozzáféréssel, épületenként1-1
perifériákkal
8. Nevelőtestületi és könyvtárszoba
fiókos asztal, ami egyben eszköz
előkészítő munkaasztal is
Szék

pedagóguslétszám szerint 1

könyvtári dokumentum

500

Az
felkészüléséhez.
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óvodapedagógusok

könyvszekrény

2

fénymásoló

1

9. Többcélú helyiség
tárgyalóasztal székekkel

1

10. Orvosi szoba, elkülönítővel *
11. Gyermeköltöző
öltözőrekesz, ruhatároló, fogas

gyermeklétszám
figyelembevételével

öltözőpad

gyermeklétszám
figyelembevételével

öltözőrekeszen
cipőtároló

belül

elkülönített

12. Gyermekmosdó, WC helyiség
törülközőtartó

gyermeklétszám
figyelembevételével

falitükör

mosdókagylónként 1

rekeszes fali polc (fogmosótartó)

gyermeklétszám
figyelembevételével

III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK

egyéni tisztálkodó szerek

gyermeklétszám szerint 1

fésű, fogkefe, fogmosó pohár

tisztálkodó felszerelések

mosdókagylónként 1

körömkefe, szappantartó

fésűtartó

csoportonként 1

törülköző*

felnőtt és
szerint 3-3

abrosz

asztalonként 3

takaró

gyermeklétszám szerint 1

ágyneműhuzat, lepedő*

gyermeklétszám szerint 3-3

gyermeklétszám
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IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

szennyes ruha tároló

1

mosott ruha tároló

1

mosógép

1

centrifuga

1

vasaló

1

vasalóállvány

1

szárítóállvány

2

takarítóeszközök

csopoortonként1-1

kerti munkaeszközök, szerszámok

épületenként1-1

hűtőgép

épületenként 2-2

porszívó

2 csoportnak 1

ásó, kapa, gereblye, kerti locsolókanna

V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként)
különféle játékformák (mozgásos 30%
játékok, gyakorló, szimbolikus,
szerepjátékok,
építő-konstruáló
játékok,
szabályjátékok,
dramatizálás, bábozás, barkácsolás)
eszközei

gyermekcsoportonként a gyermekek
létszámának, az óvodai programnak
megfelelően

mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést gyermekcsoportonként
segítő,
mozgásigényt
kielégítő gyermeklétszám
eszközök
figyelembevételével

a az óvoda pedagógiai programja szerint

ének, zene, énekes játékok eszközei

a az óvoda pedagógiai programja szerint

gyermekcsoportonként
gyermeklétszám
figyelembevételével

az anyanyelv fejlesztésének, a gyermekcsoportonként
a az óvoda pedagógiai programja szerint
kommunikációs
képességek gyermekek
30%-ának
fejlesztésének eszközei
megfelelő mennyiségben
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értelmi képességeket (érzékelés, 30%
észlelés,
emlékezet,
figyelem,
képzelet,
gondolkodás)
és
a
kreativitást
fejlesztő
anyagok,
eszközök
ábrázoló tevékenységet
eszközök

az óvoda pedagógiai programja
szerint, a gyermekek létszámának
megfelelő mennyiségben

fejlesztő gyermekcsoportonként
gyermeklétszám
figyelembevételével

a az óvoda pedagógiai programja szerint

a természeti-emberi-tárgyi környezet gyermekcsoportonként
megismerését elősegítő eszközök, gyermeklétszám
anyagok
figyelembevételével

a az óvoda pedagógiai programja szerint

munka
eszközei

a az óvoda pedagógiai programja szerint

jellegű

tevékenységek gyermekcsoportonként
gyermeklétszám
figyelembevételével

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök
televízió

épületenként 1-1

magnetofon/CD
lejátszó/hangfalak

csoportonként 1

diavetítő

csoportonként 1

Vetítővászon

1

hangszer (pedagógusoknak)
hangszer (gyermekeknek)

az óvoda pedagógiai programja szerint
gyermekcsoportonként
gyermeklétszám
figyelembevételével

egyéni fejlesztést szolgáló speciális
felszerelések

projektor

a az óvoda pedagógiai programja szerint

sajátos nevelési igényű gyermeket
nevelő
óvodában;
az óvoda pedagógiai programja szerint
1
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VI. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS
ESZKÖZEI*

1. Beszédfogyatékosok
tükör 120 X 180 cm

csoportonként 1

logopédiai alapkészlet

csoportonként 1

2. Hallási fogyatékosok
csoportonként 1

dallamíró
hallásvizsgáló és
tesztelő felszerelés

hallókészülék 1

vezetékes vagy vezeték nélküli gyermeklétszám szerint 1
egyéni, illetve csoportos adó-vevő
készülék
a különböző nyelvi kommunikációs 1
szinteknek megfelelő kifejezések
képi
megjelenítésére
alkalmas
elektronikus információhordozó
nyelvi kommunikáció vizuális, 1
auditív
megjelenítésének
ellenőrzésére alkalmas eszköz
szurdologopédiai eszközök

csoportonként 1

3. Látási fogyatékosok
olvasótelevízió

gyermeklétszám
figyelembevételével

hatrekeszes doboz, gombás tábla, gyermeklétszám
szöges tábla, csörgő labda
1

gyengénlátók, aliglátók számára
szerint

A testi fogyatékos gyermekek befogadásához, fejlesztéséhez a következő berendezési
tárgyak, eszközök beszerzése szükséges.
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Bútorzat
gyermekszék

gyermeklétszám szerint 1

mozgássérült, látás-, és
fogyatékos esetén állítható

értelmi

magasságú, lábtartóval és ülőkével
gyermekasztal

gyermeklétszám szerint 1

mozgássérült,
látás-és
értelmi
fogyatékos esetén állítható magasságú,
dönthető lapú, peremes, egyszemélyes

óvodai fektető

gyermeklétszám szerint 1

mozgássérült
esetén
kemény
ágybetétek, decubitus matrac egyéni
szükséglet szerint. Látás-, és értelmi
fogyatékos esetén védőszegély /rács/

VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

étel-mintavétel
készlet

(üvegtartály) épületenként1-1

Elsősegélyláda

épületenként1-1

gyógyszerszekrény (zárható)

1

a közegészségügyi előírások szerint

amennyiben
a
betöltött külön jogszabályban meghatározottak szerint
munkakörben a viselete előírt, vagy
javasolt, munkaruha
amennyiben
a
betöltött külön jogszabályban meghatározottak szerint
munkakörben a viselete előírt, vagy
javasolt, munkaruha
tűzoltó készülék

az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint

VIII. KÉZMŰVES MŰHELY

égetőkemence

3

A épület

elektromos korongozó

1

A épület

kis méretű szövőkeret

30

A épület

nagy méretű szövő keret

3

A épület

agyagformázó szerszámok

A épület
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IX. USZODA

vízi mozgásfejlesztő eszközök az
óvoda
pedagógiai A épület
(vízijárda,
szivacs
játék, programja
szerint,
a
úszógumi, labda, tornakarika)
gyermeklétszám
figyelembevételével
úszódeszka

12

A épület

hajszárító

4

A épület

X. ZENETEREM

hangszerek
(harangjáték,
hanglapok, nagydob, alt xilofon,
üstdob+
ütő,
csörgőkarika,
száncsengő,
triangulum,
castanyetta, agogó fa+ fém,
rumbafa,
békasor
állvány,
basszus
metalofon,
rumba
csörgő, kolomp, cintányér, kínai
fadob, szoprán xilofon, kéthangú
fadob,
harangjáték
alt,
csörgődob, cabasa, harangsor,
gíró)

B épület

A *-gal megjelöltek beszerzése folyamatban van.
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