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I. BEVEZETÉS 

 

1. Törvényi háttér 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programja az alábbi jogszabályok alapján készült: 

- 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

- 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

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

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

nevelésének irányelve kiadásáról 

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

kiadásáról 

 

2. Bemutatkozunk 

 

2013. július 1-én jött létre az Ináncs, Csobád Községek Köznevelési 

Intézményfenntartó Társulás, melynek eredményeként az Ináncsi Óvoda intézménye egy 

székhelyintézményből és egy tagintézményből állt. 2015. szeptember 1-től a társulás által 

fenntartott intézmények száma nőtt, a Hernádszentandrási Óvoda az Ináncsi Óvoda 

telephelyeként funkcionál.  

 

Székhelyintézmény adatai: 

Elnevezés: Ináncsi Óvoda 

Címe: 3851 Ináncs, Rákóczi u. 10. 

Elérhetősége: +36/46-420-490 

                       inancsovi@citromail.hu 

                       ovodainancs@gmail.com 

Csoportok száma: 3 

Férőhely: 75 fő 

 

Tagintézmény adatai: 

Elnevezés: Ináncsi Óvoda Csobádi Tagóvodája 

Címe: 3848 Csobád, Kossuth út 1. 

Elérhetősége: +36/46-421-503 

                       csobadiovoda@gmail.com  

Csoportok száma: 1 

Férőhely: 25 fő 

 

Telephely adatai: 

Elnevezés: Hernádszentandrási Óvoda 

Címe: 3852 Hernádszentandrás, Kossuth u. 98. 

Elérhetősége: +36/46/456-460 

                       mehecske25@henadktv.hu  

Csoportok száma: 1 

Férőhely: 25 fő 
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3. Pedagógiai filozófiánk 

 

Pedagógiai filozófiánk azon alapszik, hogy mindenki eredendően hordozza azokat a 

belső tulajdonságokat, amelyek a nevelési hatások eredményeképpen képessé teszik őt a 

társadalmi életben való boldogulásra. 

 

 

3.1 A pedagógus szerepe
1
 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek 

személyisége meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában 

fontos feltétele az óvodai nevelésnek.  

A pedagógus elfogadó, segítő és bátorító szerepe átszövi az egész nevelési 

tevékenységet. Segítő-támogató (facilitáló) attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 

számára.  

 

 Az elfogadó pedagógus elfogadja és elismeri a kulturális, szocializációs és 

egyéb másságból fakadó sajátosságok létjogosultságát. 

 A megismerő pedagógus munkája sikere érdekében ismereteket szerez a 

gyermekek szociokulturális hátteréről (hagyományok, szokások, családi háttér, 

életmód, stb.). Ezeket az ismereteket a gyermek adottságaihoz és 

lehetőségeihez igazodó személyiségfejlesztésben hasznosítja. 

 A megértő pedagógus munkája az ok-okozati összefüggések feltárásával és 

megértésével igyekszik megtalálni azt az optimális utat, amit egy-egy gyermek 

életkori és egyéni sajátosságainak leginkább megfelel.  

 Az együttműködő pedagógus feladata kettős: egyrészt a gyermekek 

igényeihez, szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó 

együttműködésen alapul; másrészt ő a láncszem az óvoda és a család, valamint 

a partnerekkel való kapcsolat kiépítésében és fenntartásában.  

 A szervező, irányító és közösségépítő pedagógus a motiváción alapuló, 

élményközpontú ismeretszerzést segíti elő. Csoportközösséget fejleszt, a 

családi szocializációra épít, szem előtt tartja a gyermekek eltérő képességeit, 

egyéni fejlődési ütemét.  

 A pedagógus feladata, hogy megvalósítsa a komplex személyiségfejlesztést, a 

nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit, megvalósítsa a kiemelt figyelmet 

igénylő, ezen belül a különleges bánásmódot igénylő gyermek (sajátos nevelési 

igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten 

tehetséges gyermek), valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlesztését.  

 

3.2 A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatárs szerepe 

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és a nevelőmunkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez.  

A dajkák az óvoda személyzetének nélkülözhetetlen tagjai. A gyermekekkel 

közvetlenül érintkeznek, nap, mint nap közreműködnek gondozásukban, hatást gyakorolnak 

személyiségük alakulására, befolyásolják közérzetüket. Segítik az óvodapedagógusok 

munkáját, ezért alapjában érteniük kell a csoportban zajló eseményeket, azok indítékait, 

motivációs hátterét. Ismerniük kell a gyermekek egyéni sajátosságait, szükségleteit, 

                                                           
1
 Bordács Margit – Lázár Péter: Kedveskönyv, Dinasztia Kiadó 2002 c. módszertani segédanyag alapján 



Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programja                                                       

5 
 

türelemmel, segítségadással fokozatosan alakítani szokásrendszerüket, ösztönözve az 

önállóságra. Gyermekszerető viselkedésükkel, személyiségükkel, kommunikációs és 

beszédmintájukkal hatnak az óvodás gyermek fejlődésére. Kulcsfontosságú a tapintat és az 

elfogadás. Ellátnak munkavédelmi, környezetvédelmi, takarítási, szervezési és étkezéssel 

kapcsolatos feladatokat.  

 

 

II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

1. GYERMEKKÉP 

  

„Ha az alkonyt nézzük, senki sem mondja: 

egy kicsit több narancs kellene a felhőtakaróhoz 

és egy kicsit több rózsaszín s jobb oldalon… 

A naplementék egyik nagyszerűsége, hogy valamennyi egyedi.” 

 

                                                                        (Harold C. Lyon) 

 

 

Programunk abból a tényből indul ki, hogy az ember mással nem helyettesíthető, 

szellemi, erkölcsi, és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. Ennek következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori 

szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodai nevelés 

gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére 

törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyt 

semmiféle előítélet kibontakozásának.  

 

2. ÓVODAKÉP 

 

 Az óvodás gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője a gyermek három éves korától az iskolába lépésig.  

 Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő. 

 Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.  

 Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások harmonikus, sokoldalú 

fejlődését, személyiségük kibontakozását, a hátrányok csökkentését, valamint 

megteremti a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés 

pszichikus feltételeit.  

 Az óvoda érzelmi biztonságot nyújt, derűs, nyugodt, szeretetteljes légkört 

teremt, gondoskodik a gyermeki közösségben végezhető sokszínű 

tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról, a 

műveltségtartalmakról, az emberi értékek közvetítéséről, az egészséges 

környezetről.  

 A roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésben támogatjuk az 

önazonosság megőrzését, hagyományaik ápolását. 
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  A migráns gyermekek esetében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, 

ápolását, társadalmi integrálását. Intézményeinkben eddig nem volt migráns 

gyermek, de a 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet alapján, amennyiben 

szükséges, ellátunk ilyen gyermekeket is.  

 

 

3. NEVELÉSI CÉLUNK, ALAPELVEINK 

 

Célunk az óvodába járó gyermekek egészséges, harmonikus személyiségfejlesztése az 

életkori és egyéni fejlődési ütem szem előtt tartásával, a családdal szorosan együttműködve a 

sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális, pszichikus érettség eléréséhez. 

Célunk továbbá, hogy a különböző feladatellátási helyek arculata egyedi maradjon, a helyi 

sajátosságok, szokások megjelenjenek a nevelésben a közös pedagógiai értékek, alapelvek 

mentén.  

 

A nevelés pedagógiai alapelvei: 

 A gyermeket tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi; 

 A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását; 

 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk; 

 Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg 

differenciáltak, elkülönülnek, a gyakorlatban azonban a hatások 

koncentrálódnak, egységet alkotnak; 

 A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és a cselekvésen keresztül 

sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több természetes környezetben, 

helyszínen szerzett tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át és 

természetes kíváncsiságát kielégíthesse.  

 Az óvodai tanulással meg kell alapozni a gyermek pozitív attitűdjét a tanulás, a 

későbbi iskolai tanulás iránt. Ezért a szervezett tanulásban a gyermeket nem 

érheti kudarc; 

 Az anyanyelvi nevelés áthatja a teljes óvodai nevelést, minden 

megnyilvánulásban jelen kell lennie; 

 A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton való 

megismerésével, szépségének megláttatásával lehet elérni, hogy a gyermek 

tisztelje, szeresse és óvja a környezetét, bátran alakítsa azt anélkül, hogy kárt 

okozna benne; 

 A gyermek fejlődésének feltétele az érzelmi biztonság. Ezt a gondoskodó 

szeretet, a folytonos, stabil biztonság, egyéni, differenciált bánásmód, 

személyes, bensőséges kapcsolat biztosítja, amely minden gyermeket megillet; 

 Meghatározó a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. A gyermek számára biztonságot nyújt a stabil, következetes, de 

rugalmasan kezelt szabály-, és szokásrendszer. A jó szokásrendszer segíti, 

hogy a körülötte lévő szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés 

alapvető szabályait elsajátítsa. A szokásrendszeren és az együttélésből fakadó 

interakciók során fejlődik normarendszere, mely a további fejlődési 

szakasznak, az iskoláskornak az alapja.  

 Az óvodáskorú gyermek viselkedését érzelmei befolyásolják, ezért fontos, 

hogy a gyermekekkel és a felnőttekkel való kapcsolatok során pozitív hatások, 

élmények érjék.  
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 A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg helyét a 

közösségben. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy 

megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, 

fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a különleges bánásmódot 

igénylő társaikat, a gyengébbhez való közeledés és segítőkészség természetes 

számukra. Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítani, ahol a másság felé 

fordulás mindenkinek természetessé válik. 

 

Az alapelvek megvalósítása a következő módon történik: 

 

 a gyermeki szükséglet kielégítésével; 

 érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtésével; 

 a testi, szociális és értelmi képességek fejlesztésével életkor és egyén 

specifikusan; 

 a gyermeki közösségben sokszínű tevékenység szervezésével, különös 

tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra; 

 az életkorhoz és az egyéni képességhez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítésével; 

 a szervezett és spontán tanulásban az alkalmazóképes tudás, ismeret 

nyújtásával, a gyerekek kompetenciáinak – egyéni képességeinek, attitűdjének 

– fejlesztése cselekvéses, természetes környezetben, tapasztalatra épített 

tanulás túlsúlyával; 

 a differenciálás beépülésével a teljes óvodai életbe, mind feladatadás, mind az 

instrukciók szintjén; 

 a szervezett tanulás során a reális, de pozitív értékelés során, ami megerősíti a 

pozitív viszonyulást a tanulás iránt; 

 a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartásával, és 

kielégítésével, az alkotóképesség fejlesztésével, a kompetenciaérzés 

kialakításával és fenntartásával; 

 a szűkebb és tágabb környezet megismerésével, amely a hazaszeretet és a 

szülőföldhöz való kötődés alapja; 

 a beszélőkedv és a beszélő aktivitás megőrzése; 

 a stabil, rugalmas, folyamatos, a gyermekek szükségleteihez igazított 

életszervezéssel, mert a megfelelő módon kialakított szokások és viselkedési 

formák a gyermek számára megkönnyítik az óvodai közösségbe való 

beilleszkedést; 

 az egészséges életmód megalapozásával: helyes tisztálkodási és táplálkozási, 

eszközhasználati szokások kialakítása, a mozgásigény kielégítése, a nyugodt, 

kényszertől mentes pihenési idő; 

 annak figyelembe vételével, hogy a gyermeknek igényévé válik a csoporttal 

való együttműködés, ugyanakkor, ha arra van igénye, egyedül is 

tevékenykedhet. A társas kapcsolatok alakulásának legfőbb eszköze a játék, a 

közös tevékenységek, ahol a gyermekek megtanulják, az alkalmazkodás és az 

önérvényesítés helyes arányát. 
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4. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

4.1 Az egészséges életmód alakítása 
 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az 

óvodai nevelés feladata: 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 

 a gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése, 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, 

 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása, 

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása, 

 a megfelelő szakemberek bevonásával – szülővel, óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátása.  

 

 

4.1.1 Gondozás 

 

A gondozás az óvodai élet meghatározó feladata. Az óvodapedagógus gondoskodik 

arról, hogy a csoportban a lehetőségekhez mérten a gyerekek rendezettek, tiszták legyenek. 

Az óvodapedagógus a csoportjában szabály- és szokásrendszert alakít, amelynél fontos, hogy 

jól átgondolt, és pontos legyen, igazodjon a csoport fejlettségéhez és az egyén 

szükségleteihez. Gondoskodni kell a szokások és szabályok következetes betartásáról és 

betarttatásáról. A csoportban legyen összehangolt az ott dolgozó felnőttek munkája.  

A gyermek alapos megismerése az egyéni szokások tudomásulvétele, elfogadása. A 

vele való bánásmód érdekében az óvodapedagógus az óvodába bejövő gyermekről anamnézist 

készít, amelyet kérdőíven kér a szülőtől, valamint további információ forrása lehet a 

családlátogatás, szülővel való beszélgetés.  

Nagyon fontos, hogy nem minősítjük a gyerekek otthonról hozott szokásait. Csak 

azoknak a szokásoknak az áthangolására vállalkozhat az óvoda, amelyek a gyermekek 

egészségét, fejlődését jobban szolgálják.  
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4.1.2. Pihenés 

 

 A pihenéshez biztosítani kell a nyugalmat, csendet.  

 Az alváshoz tiszta levegőre van szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetés 

szükséges.  

 Elalvás előtt az óvodapedagógus mesét mond, énekel, vagy halk altató zene 

szól. 

 A gyerekek kényelmes ruházatban feküdjenek le. 

 A pihenés alatt az óvodapedagógusnak a csoportban kell tartózkodnia. 

 Kényszerítő intézkedéseket sem az óvodapedagógus, sem a dajka nem 

alkalmazhat. 

 Tiszteletben kell tartani a gyermekek egyéni szokásait és az otthonról hozott 

„anyapótló” eszközöket is, azzal a megkötéssel, hogy a gyermek testi épségét 

ne veszélyeztesse. 

 Az ébredést a csoportok egyénileg tervezik. A lehetőségeket mérlegelve az 

óvodapedagógusok döntenek arról, hogy a gyerekek egyszerre, egyidőben, 

vagy az egyes gyermek ébredésétől függően kelnek fel. A rugalmas felkelés 

esetén biztosítani kell a csendes tevékenységet azok számára, akik már nem 

fekszenek (könyvnézegetés, rajzolás, halk játék). 

 Délután minimum 1 órát minden gyereknek pihenéssel kell tölteni. 

 Bármelyik ébredés-szervezési eljárást biztosítja a pedagógus, az étkezés 

rugalmasságát biztosítani kell.  

 

4.1.3. Levegőzés 

 

 Naponta minimum 1 órát a szabadban szükséges tartózkodni, kivéve 

szélsőséges időjárás esetén. (Pl.: erős UV sugárzás, - 5 
o
C alatti hőmérséklet, 

sűrű köd, viharos erejű szél, eső) 

 Jó idő esetén a délutáni pihenés után is kivisszük a gyerekeket a szabadba. 

 

4.1.4. Táplálkozás, étkezés 

 

 Feladatunk, hogy megismerjük a gyermekek táplálkozási igényét és a kezdeti 

időben fogadjuk el, ha a gyermek válogat, ismerkedik a különböző ételekkel. 

Később, ösztönözzük a gyerekeket az ételek megkóstolására, de ne 

kényszerítsük az étel elfogyasztására. 

 A gyermek a táplálkozási szokásokat a családban sajátítja el. Ezek a szokások 

sokfélék, ezért feladatunk, hogy a helyes étkezési szokásokat kialakítsuk, 

illetve megerősítsük.  

 Az egészséges táplálkozási szokások kialakításánál figyelünk: 

- a kellő mennyiségű folyadék bevitelére, a gyermekek bármely időszakban igényeik 

szerint ihassanak vizet, 

- az egyéni szükségletekre, érzékenységre (ritmus, mennyiség) 

- az étkezések nyugodt, derűs légkörére, 

- az esztétikus terítésre, 

- arra, hogy a gyermekek egyéni fejlettségük alapján kapjanak evőeszközöket 

(kanál, kés villa). 

- ebédnél minden gyerek önállóan szed a levesestálból, a kisebbeknek természetesen 

segítséget nyújtunk ebben. 
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4.1.5. Öltözködés 

 

Az öltözködésnél fontos, hogy a megfelelő ruhadarabok fel-, vagy levételével a 

gyermekek maguk is képesek legyenek a hőérzetüknek megfelelően változtatni, a kisebbek 

pedig jelezni ezt az igényüket. Felhívjuk a szülők figyelmét is a réteges és praktikus 

öltözködésre. Példamutatással, felszólítással az önállóságra törekszünk, de életkortól és 

képességektől függően segítséget nyújtunk az öltözködésnél, vetkőzésnél. 

 

4.1.6. Testápolás, tisztálkodás 

 

Ezen a területen is más-más tapasztalatokkal, szokásokkal érkeznek az óvodába a 

gyermekek. Az esetleges hiányosságokat példamutatással, segítségadással, a szükséges 

feltételek biztosításával igyekszünk pótolni. A bőrápolás, a fogmosás, a hajápolás, az orr 

tisztántartása, a WC használat fokozatosan önállóan ellátott tevékenységgé kell, hogy 

alakuljon. Ezeknek a szokásoknak a rögzülése is következetességet, és rendszerességet 

követel meg.  

 

4.1.7. Mozgás 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.  

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, 

amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, 

játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező 

egymásra hatása. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy 

 lehetőséget biztosítson az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai élet 

mindennapjaiban 

 törekedjen a mozgásos játékok széleskörű alkalmazására 

 lehetőséget biztosítson a természetes mozgás, nagymozgások fejlesztésére 

séták, udvari játékok szervezésével 

 változatos módon fejlessze az állóképességet 

 felismertesse, és hangsúlyozza a mozgás egészségmegőrző szerepét 

  

4.1.8 A környezettudatos magatartás fő szokásai 

 

 Takarékosságra ösztönzés, a tevékenységhez szükséges anyagok takarékos 

használata. Pl.: rajzolás, festés, barkácsolás során szükséges anyagokkal, 

vízzel. 

 Az épített és természeti környezet védelmének, óvásának megtanítása. 

 A szépség megláttatása. 

 A gyermek alkotótevékenységének elismerése, megóvása, Pl.: kerti munka, 

valami új létrehozása. 

 Tapasztalatnyújtás, élmények biztosítása. 

 Igényesség kialakítása önmaga és környezete iránt. 

 Olyan szokások, viselkedés elsajátítása, amelyeket a környezete elfogad. 
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4.1.9. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 

 A gyerekek önállóan mosakodnak, törölköznek, figyelmeztetés nélkül kezet 

mosnak szükség szerint 

 Szükség szerint önállóan és rendeltetésszerűen használják a WC-t (WC papír-

használat, öblítés) 

 Vigyáznak a WC. mosdó rendjére, a tisztálkodási eszközöket a helyükre teszik 

 Fogat mosnak, a fogápoló szereket tisztán tartják 

 Önmagukat, ruházatukat rendben tartják, a papírzsebkendőt rendeltetésszerűen 

használják, a használtat a szemetesbe teszik 

 Étkezés közben kulturáltan viselkednek, igénylik az asztal esztétikai rendjét, 

helyesen használják az evőeszközöket 

 Önállóan, a megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek, hőérzetüknek 

megfelelően fel, vagy levesznek ruhadarabokat 

 Ruhájukat, ágyneműjüket a kialakult szokások szerint rendben a kijelölt helyre 

teszik 

 Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára 

 Minden ételt megkóstolnak, és szükségletüknek megfelelően fogyasztanak 

belőle 

 

4.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 
 

4.2.1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Mindezért szükséges, hogy 

 már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket; 

 fontos az érzelmi biztonság, melynek összetevői a stabil és állandó szokás-, és 

szabályrendszer, a felnőttek állandósága, a napirend stabilitása, a 

tevékenységek állandó egymásutánisága, a gyermek feltétel nélküli elfogadása, 

a szeretetkapcsolat; 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai 

alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének 

fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az 

emberek különböznek egymástól; 

 

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és 

normarendszerének megalapozása.  

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, 

hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és 

szépre, mindazok megbecsülésére. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű 

szerepet tölt be.  
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek- ezen belül a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

kiemelten tehetséges gyermekek-, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek esetében különösen fontos a speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberek bevonása a nevelőmunkába, úgymint logopédus, gyógypedagógus, 

pszichológus, gyermekvédelmi szakember, védőnő. 

Tudjuk, hogy a kitűzött célok megvalósítása, a feladatok végrehajtása nagyban függ az 

óvodapedagógus személyiségétől, aki 

- elfogadja, hogy az óvodás gyermek érzelmileg motiváltan alkalmazkodik a 

környezetéhez és erre óvodapedagógusként tudatosan épít, 

- képes a gyermek feltétel nélküli elfogadására, elismeri, hogy az érési 

különbségek a gyermekek között nemcsak testi és intellektuális téren, hanem 

szociális téren is megmutatkoznak, 

- olyan környezetet képes teremteni, ami megengedi, hogy a gyermek fejlődjön, 

- aki módszertani tudását gazdagon variálva segíti a gyermekek szociális és 

egyéni fejlődését, segítve a gyermekeket a szocializáció folyamatában, 

- aki megérti és ellensúlyozza a családi környezetből eredő kedvezőtlen 

tényezőket és adott esetben tudatosan alkalmazza azokat a nevelői ráhatásokat, 

amelyek segítik a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség, aktivitás 

kibontakozását, 

- segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését, úgymint: alkalmazkodóképesség, kudarctűrő 

képesség, együttműködési képességek, önkifejező képesség. 

 

 Az óvodapedagógus feladatai: 

 Általános nevelési feladatunk az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek 

kielégítése az erkölcsi-, szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek 

differenciálásával. 

 Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és a gyermekkel a befogadás előtt 

(családlátogatás a szülővel való előzetes egyeztetés után, személyre szóló levél 

és apró ajándék, bevonások az óvodai rendezvényekbe). 

 Derűs, barátságos légkör megteremtése az óvodában. 

 Az óvodapedagógus és a dajka tudatosan működjenek együtt a feltételek 

megteremtésében. 

 Tudatosan alkalmazza mind a befogadás ideje alatt, mind a későbbiekben a 

modellszerep érvényesítését nemcsak a gyermekek, hanem a szülők esetében 

is. 

 A türelem, a másokra irányuló figyelem, az empátia jellemezze a viselkedését s 

befogadás időszakában. 

 A kimondott szót hitelessé tegye az óvodapedagógus metakommunikációja. 

 Vegye figyelembe a befogadás ideje alatt is az egyéni eltéréseket! Az 

érzékeny, félénk gyermek esetében sok türelemmel, gyengédséggel igyekeznek 

a gyermekek lelki egyensúlyát megteremteni olyan elemek beiktatásával, mint 

pl.: az ölbeli játékok, halk zene, meghitt mese. 

 Már a kezdetektől a dacos gyermekkel szemben a tiltó és korlátozó attitűd 

helyett az ésszerű szabályok, szokások kialakítására, betartására helyezze a 

hangsúlyt. 

 Csak akkor és olyan mértékig avatkozzon be a gyermekek dolgaiba, amikor és 

amilyen mértékben szükség van rá.  



Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programja                                                       

13 
 

 Biztosítsa a gyermekek számára, hogy önállóan találják meg számukra a jó 

megoldást. 

 

4.2.2. A befogadás 

 

Óvodánkba elsősorban a családból kerül be a gyermekek jelentős része, nem jellemző, 

hogy bölcsődéből érkezik. Az utóbbi években a gyermekvédelmi szakellátásból is kerülnek be 

gyerekek intézményünkbe. Egészséges, ép fejlődésű kisgyerek számára inkább izgalom, 

esetenként félelem, szorongás az újtól, mintsem feladat az óvodába kerülés. 

 

Az óvodapedagógus feladata a gyermek óvodába fogadása esetén: 

 

 Beiratkozáskor a gyerekekkel megismertetjük a csoportszobát, hogy az óvoda 

barátságos, vonzó, játékszerekben bővelkedő képe maradjon meg az 

emlékezetükben. 

 Az óvodapedagógus anamnézist töltet ki a szülővel, melyből képet kapnak 

egyrészt a szülők nevelési kultúrájáról, másrészt arról, hogy a közvetlen 

környezete milyennek látja a gyermeket, és milyen szerepet juttat neki. A 

családból érkezett gyermek magatartását befolyásolni tudjuk kedves 

fogadtatással, barátságos környezet megteremtésével, a gyermektársasággal. 

 A befogadási időszak legyen folyamatos és fokozatos! 

 Ebben az időszakban a megfigyelések, felmérések helyett az 

óvodapedagógusoknak és segítőiknek (dajkák) az a feladatuk, hogy 

biztonsággal, szeretettel, megértéssel, odafigyeléssel forduljanak a 

gyerekekhez. 

 A szülőkkel megbeszéljük az átadás körülményeit. 

 Engedjük, hogy a gyerekek kedvenc játékaikat, vagy szívükhöz nőtt kedves 

holmit, „anyapótlót” magukkal hozzanak. 

 

4.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

4.3.1. Az anyanyelvi nevelés 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat.  

Komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. Az óvodás gyermek 

beszéde, nyelvi fejlettsége függ az őt körülvevő környezettől. Az óvoda fejlesztési 

feladatainak tehát a család, a környezet megismeréséből kell kiindulni és a gyermek egyéni 

képességeinek megismerésén keresztül kell hatást kifejteni. Különösen a beszédkedv 

fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok 

igénylésére szükséges figyelmet fordítani. Az előforduló beszédhibákat logopédiai fejlesztés 

korrigálja az 5-6-7 éveseknél. A különböző nyelv-hangképző, légzéstechnikát gyakoroltató 

játékok segítik a logopédus munkáját, a beszédhibák mielőbbi javítását. A szókincsgazdagítás 

lehetőségei a képolvasás, a hangutánzó játék, mesélés, dramatizálás, bábozás.  

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a 

beszélőkörnyezet mintaadásával, szabálykövetéssel, a javítgatások elkerülésével, dicsérettel, 

ösztönzéssel történik.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek  

természetes beszéd-, és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 
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meghallhatására, a gyermeki kérdésfeltevések támogatására és a válaszok igénylésére 

szükséges figyelmet fordítani.  

Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít változatos 

tevékenységeket, melyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt 

körülvevő természeti és társadalmi környezetről.  

 

4.3.2. Az értelmi fejlesztés és nevelés 

Egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szervezett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, 

másrészt az értelmi képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség fejlesztése.  

Kiindulópontnak tekintjük az őt körülvevő világról szerzett tapasztalatait, ezeket kell 

megérteni, feldolgozni, rendszerezni. Kiemelt szerepet kap a mozgásfejlesztés és az érzékelő 

apparátus fejlesztése. Fontos, hogy egy szervezett fejlesztésen belül is legyen módja a 

gyermeknek minél sokoldalúbb tapasztalatszerzésre. Ezzel egyrészt bővítjük, rögzítjük a 

gyermekek ismereteit, másrészt változatossá, élvezetesebbé tesszük a tevékenységet.  Nem a 

minél több ismeret továbbítása a cél, hanem az ismeretek megszerzéséhez, feldolgozásához, 

rendszerezéséhez, reprodukálásához szükséges képességek fejlesztése.  

Az értelmi fejlesztés alapelvei óvodánkban: 

 tevékenykedtetés 

 folyamatosság 

 rugalmasság 

 sokszínűség 

 egyéni fejlesztés 

 vegyes csoportban való fejlesztés, amely lehetőséget biztosít a képességszint 

szerinti egyéni fejlesztésre. 

4.3.3. Az óvodapedagógus feladatai 

 Az érdeklődés felkeltése, 

 Sokoldalú, gazdag tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, 

 A megértés, rendszerezés segítése, 

 Logikai alapműveletek gyakoroltatása, 

 Az egyéni képességszintek felmérése, továbbfejlesztése, 

 Értelmi képességek fejlesztése, 

 Tevékenykedtetés, 

 Ismeretek, szókincs bővítése, 

 Beszédhibás gyermekek beszédfejlődésének segítése, 

 Beszédtechnikai fejlesztés, a helyes kiejtés gyakorlása 

 Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezet biztosítása.  

 

4.3.4. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Érdeklődik az őt körülvevő dolgok iránt. 

 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. 

 A gyermek törekszik a végzett tevékenység, a körülötte történő dolgok 

összefüggéseinek felfedezésére. 

 Próbálja megfogalmazni a változások tartalmát.  

 Az önkéntelen figyelmet kiegészíti a szándékos, növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme. 
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 A cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi, fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van.  

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal 

képes kifejezni.  

 

5. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

5.1 A teljes körű óvodai egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön: 

 a teljes testi-lelki jóllétet, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, 

 az óvodai mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

 

Feladataink az egészségnevelés területén, hogy kialakítsuk az egészséges életvitel 

iránti igényt, egészséges életstílusokkal és életmodellekkel ismertessük meg a 

gyerekeket, gondozzuk lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeiket és az 

embertársakkal kapcsolatos szociális együttműködési készségeket kialakítsuk. Az 

egészség e három jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a kiegyensúlyozott, 

harmonikus személyiségfejlesztés feladataival. Az óvodai egészségnevelési 

feladatainkat két részre oszthatjuk: egészségfejlesztés (promóció) és megelőzés 

(prevenció), amelyek elválaszthatatlanok az óvodai nevelés valamennyi szakaszára 

vonatkoznak.  

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az alábbi területekre 

terjednek ki: 

 egészséges táplálkozás 

 mindennapi mozgás, testmozgás 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 a bántalmazás megelőzése 

 balesetmegelőzés, és elsősegélynyújtás 

 személyi és környezeti higiénia 

                   

                  Az egészségfejlesztés feladatai: 

1. Szomatikus egészségfejlesztés (egészséges életmódra nevelés) 

Cél: a test, a szervezet megismerése, a megismertetésére vonatkozó feladatok 

meghatározása.  

Feladat: az egészség megőrzésének, tudatos egészségvédő magatartásnak a 

kialakítása, mentálhigiéné és a mozgásszokások kialakítása.  

A szomatikus nevelés területei: 

 személyes higiénia fejlesztése 

 környezeti higiénia fejlesztése 

 az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

 a betegségek megelőzésére nevelés 

 napi rendszeres testmozgás, testedzés 

 balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás  

 

2. Pszichohigiénés egészségfejlesztés (lelki egészségfejlesztés)  

Cél: olyan személyiségszerkezet kialakítása és fenntartása, amely megteremti annak 

alapjait, hogy a gyermek alkalmassá váljon későbbi életszakaszban a társadalmi 
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feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és a 

környezetével (természeti és társadalmi) egyensúlyra törekszik.  

Feladat: a gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, 

törekvéseinek, személyiségtulajdonságainak szabad kibontakoztatásának elősegítése, a 

tartós pszichés stressz feldolgozására való képesség alakítása,  az emberi kapcsolatok, 

és az empátiás készség alakítása.  

A pszichohigiénés személyiségfejlesztés területei: 

 egészséges életvezetés alapjai 

 stresszelhárítás alapjai 

 egészségre káros szokások megelőzése 

 érzelmi nevelés 

 

3. Szociohigiénés egészségfejlesztés  

Cél: a gyermekeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való 

elfogadásra készítse fel, szeretetteljes együttműködésre nevelje.  

Feladat: zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatokat 

alakítsunk az egyén és a közösség között. Konfliktusok megoldására való alkalmasság 

alakítása. Mintaadás, lehetőség az utánzásos tanulásra, ösztönzéssel, motiválással 

olyan szokások kialakítása, amelyek segítik a különböző alapon szerveződő társadalmi 

közösségekbe való beilleszkedést.  

A szociohigiénés egészségfejlesztés területei: 

 esélyegyenlőség biztosítása, integráló nevelés 

 egészségpropaganda 

 

5.2 A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek: 

 

Feladat A tevékenység tartalma 

Természeti környezettel 

kapcsolatos anyag 

feldolgozása 

- természet folyamatos megfigyelése az évszakok 

változásával kapcsolatban 

- az időjárás jellegzetességeinek követése 

- növény-, és állatvilág bemutatása 

- gyümölcsök, zöldségek megismertetése, 

megszerettetése 

- ismerkedés saját testükkel, testrészek, 

érzékszervek, funkcióinak megismerése. 

Társadalmi környezettel 

kapcsolatos anyag 

feldolgozása 

- lakóhelyünk megismerése 

- nemzeti ünnepeink, hagyományaink megismerése, 

megünneplése 

- társadalmi szerepvállalás és felelősség kialakítása 

a környezetvédelemhez kapcsolódva: Víz 

világnapja, Föld napja, Madarak és Fák Napja, 

Föld órája.  

- orvos gyógyító munkájának megismerése 

- könyvtárlátogatás 

- gyalogos közlekedés szabályainak megismerése, 

közlekedési eszközök megismerése 

Személyes higiéné 

elsajátítása 

- helyes szokások alakítása az étkezések, 

öltözködés, tisztálkodás, testápolás és az illemhely 

használatával kapcsolatosan 

Egészséges étkezés - Havonta egyszer vitaminnapot tartunk a szülők 
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segítségével, amikor a gyerekek friss 

gyümölcsöket és zöldségféléket fogyaszthatnak. 

- szülői értekezleten felhívjuk a figyelmet az 

egészséges táplálkozásra 

Az egészséget 

befolyásoló környezeti 

tényezők felismertetése 

- a rossz minőségű levegő okai, következményei 

- a vízszennyezés következményei 

- környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása 

- környezetvédelemhez kapcsolódó jeles napok 

projekt keretében 

A sokoldalú mozgás 

lehetőségeinek 

biztosítása 

- hetente egy szervezett mozgás, ahol megvalósul az 

eszközökkel végzett képességfejlesztés 

- mindennapi mozgás a napirend szerint 

- mozgásokkal kísért énekes játékok, drámajátékok 

szervezése 

- udvari mozgás, szabad játék az udvari 

játékeszközök biztosításával 

- séták 

Környezettudatos 

életmód elemeinek 

gyakoroltatás 

- természetbarát anyagok használatának 

megismertetése (rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka) 

- természeti környezetünk védelme, óvása 

(madáretetés, óvoda környezetének rendben 

tartásában való részvétel: levélseprés, 

csúszásmentesítés, stb) 

- energiatakarékosság (víz, villany) fontosságának 

folyamatos hangsúlyozása 

Egészség károsító szerek 

egészségkockázatának 

megértetése, tudatosítása 

- dohányzás káros hatásainak megismertetése 

- káros, egészségtelen élelmiszerek fogyasztásának 

következményei (túlzott édes üdítők, mesterséges 

élelmiszerek, italok, pl.: energiaital 

fogyasztásának káros hatásai) 

Csoportszoba, öltözők, 

folyosók, 

mellékhelyiségek, udvar 

biztonsága 

- az óvoda helyiségeinek takarítása, fertőtlenítése 

napi rendszerességgel, illetve szükség szerint 

gyakrabban (dajkák feladata, ennek a munkának a 

fontossága, tisztelete) 

- az udvar tisztántartása, gondozása gyerekek 

bevonásával 

Kirándulások szervezése - évszakonként rövid kirándulások az óvoda 

közelében 

Az óvodán kívüli 

ismeretterjesztés 

lehetőségeinek 

kihasználása 

- ismerkedés a településsel, a természeti, a 

társadalmi környezettel, szervezetekkel, 

közlekedéssel. 

Baleset megelőzési 

intézkedések 

- balesetvédelmi oktatás csoportonként, 

rendszeresen a gyermekeknek 

- az udvari játékok folyamatos ellenőrzése 

- elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása. 
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6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEK 

 

Minden gyermek más és más, ezért e szemlélet és gyakorlat alapja a differenciálás, 

amely egyes esetekben részben a pedagógus, részben más szakemberek által nyújtott speciális 

bánásmóddal egészül ki.  

A pedagógiai fejlesztőmunka egyik lényege, hogy a gyermeknek alapvető joga, hogy 

sajátos szükségleteinek, állapotának megfelelő segítséget kapjon képességei, készségei 

kibontakoztatásához, személyiségének védelméhez, fejlesztéséhez.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek azonosítása, a kategóriák definiálása a 2011. 

évi CXC törvény 4. § 13. pontja alapján:  

„kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló” 

Az Ináncsi Óvoda Alapító Okiratában foglaltak alapján intézményünk biztosítja azon 

gyermek nevelését, aki 

aa) a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmusspektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését: akik 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 

alulteljesítenek, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük 

nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek. 

 

6.1. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 
 

6.1.1. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermek 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását; 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. 

 

Nevelési filozófiánk alapja, hogy: 

 Minden kisgyerek fejleszthető; 

 A gyermek meglévő képességeiből kell kiindulni; 

 Azon képességeket, amelyeknek fejlődése részleges zavart szenvedett és/vagy 

késve jelentkezett, szükséges segítőleg megtámogatni, fejleszteni; 

 A sajátos nevelési igényű gyerekek is különbözőek, egyediek, ezért sajátos 

megközelítési, egyéni bánásmódot igényelnek ugyanúgy, mint bárki más; 
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 A sajátos nevelési igényű gyerekek elsősorban gyerekek és csak másodsorban 

sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti, hogy a részfunkciók fejlesztésén túl 

az általános személyiségfejlesztésre nekik is szükségük van; 

 A sajátos nevelési igényű gyerekeknek ugyanúgy joguk van az érzések, a 

tapasztalatok átéléséhez. Ezektől való megóvásuk annyit jelent, mint kizárni 

őket a világból; 

 Csak ők tudják érzékelni, hogy mire van szükségük, a pedagógusnak értő 

figyelemmel kell feléjük fordulnia; 

 A sajátos nevelési igényű gyerekeknek önmaguknak is kell cselekedniük 

önmagukért, a pedagógus feladata segíteni őket ebben a szükséges feltételek 

megteremtésével; 

 A sajátos nevelési igényű gyereknek joga van a sajátosságaihoz, az azokkal 

való teljes élethez, amely bizonyos speciális életmóddal jár együtt; 

 Minden sajátos nevelési igényű gyereknek joga van – életkorának és egyéni 

fejlettségének megfelelő szinten – tisztában lenni saját állapotával, jogaival és 

lehetőségeivel. 

 Az értelmi, érzékszervi sérüléssel, vagy nehézséggel küzdő gyermekek sikeres 

óvodai integrációja nem a sérülés súlyosságától függ, hanem a befogadó 

közösség tagjainak elfogadó magatartásától, támogató odafordulásától, a 

megfelelően megválasztott pedagógiai módszerektől, a szülők teljes körű 

bevonásától, valamint a tárgyi környezet átgondolt kiválasztásától, 

strukturáltságától; 

 Fontos annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes 

területeken kiemelkedő teljesítményre is képes; 

 Az egyéni fejlesztés megvalósításához rugalmas szervezett keretek kialakítása 

szükséges. 

 Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a 

sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget. Az óvoda a 

speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe veszi ezeknek a 

gyermekeknek a fejlesztési igényeit, különös gondot fordít arra, hogy a 

gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. 

 Az SNI gyermekeknek a szakértői véleményben foglaltak alapján 

meghatározott időkeretben biztosítjuk a megfelelő szakember által nyújtott 

fejlesztést. (logopédus, gyógypedagógus, szomatopedagógus, pszichológus) 

 

6.1.1.1. Az értelmileg sérült gyermekek óvodai integrációja 

„Az értelmi fogyatékosság…a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és 

környezeti hatások következtében létrejövő állapot, melyre jellemző, hogy az általános értelmi 

képesség az első életévektől kezdve a népesség átlagától jelentősen elmarad, s emiatt az 

önálló életvezetés akadályozott.” (Czeizel – Lányiné – Rátay) 

 

 

Fejlesztése, feladatok: 

 Enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a 

nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés.  

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét 

alkalmazva,a gyerekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe 

vevő képességfejlesztés kellő időt, alkalmat kell, biztosítson.  

 A szülőkkel való igazi, kölcsönös kapcsolat kiépítése mind a sérült gyermeket 

nevelő szülőkkel, mind a tipikus módon fejlődő gyermek szüleivel. 
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 Szükség van a speciális nehézségekkel nem küzdő szülők hozzáállásának 

alakítására. 

 Jó megoldás a szülőkkel tervezett beszélgetés, amelyen a gyógypedagógus is 

részt vesz, és elengedhetetlen, hogy az óvodapedagógus az óvodába járás előtt 

találkozzon a gyermekkel és családjával. 

 A vegyes életkorú óvodai csoport természetesebb körülményeket biztosít a 

sérült gyermekek kezeléséhez. 

 Az óvodapedagógusnak egyénre szabottan, a fejlesztő szakemberrel 

együttműködve kell megtervezni a csoport mindennapjait.  

 A differenciálás módszertanával kell segíteni a közös tevékenységeket, a 

tanulási folyamatba való bekapcsolódást.  

 Kiemelkedő szempont, hogy a tevékenységek során, amit már önállóan tud a 

gyerek, azt el is kell tőle várni.  

 A lassabb pszichomotoros tempó és a felfogóképesség miatt fontos, hogy a 

gyermek környezete könnyen átlátható, viszonylag állandó legyen. 

 Fontosak a jól látható, érzékelhető támpontok a csoportban: jelek, jelzések.  

 

6.1.1.2. A beszédfogyatékos gyerek  

A beszédfogyatékos gyermek esetében a receptív vagy az expresszív beszéd/nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű, vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv 

elsajátítás folyamata akadályozott. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros, vagy 

szenzomotoros problémája, illetve a beszédproblémához társuló megismerési nehézségek és 

viselkedészavarok miatt eltérően fejlődik.  

 

Fejlesztése: 

 aktív nyelvhasználatot segítő környezetben, 

 speciális terápiák segítségével (logopédus, gyógypedagógus) 

 alapja mindenképpen komplex állapotfelmérés legyen, 

 sokoldalú, cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzéssel, 

 kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és a kommunikáció kialakítása,  

 mozgás és észlelési funkciók fejlesztésével,  

 érzelmi élet fejlesztésével, 

 a szülőkkel való aktív együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv 

segítségével. 

 

 

6.1.1.3. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Jellegzetességei: 

 társas viselkedés károsodása, 

 a kölcsönösséget igénylő kommunikáció károsodása, 

 a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek minőségi 

károsodása, 

 rugalmatlan, sztereotip viselkedés, 

 társas helyzetek megértésének zavara, 

 minden értelmi szinten előfordul, 

 gyakran megkésett beszédfejlődés jellemzi, 

 alapvető probléma a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése, 

 

Fejlesztése: 

 a vizuálisan segített kommunikációs eszköztár fejlesztése, 
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 jó kommunikációs, szociális, és kognitív habilitációs terápia segítségével, 

 szülőkkel való együttműködés 

 speciális szakemberek, fejlesztő asszisztens részvétele a gyermek egyéni 

fejlesztésében, 

 megfelelő, stabil, állandóságot biztosító óvodai környezet kialakításával. 

 

 

6.1.1.4. Mozgásszervi fogyatékos gyerek 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a 

károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe.  

Az ilyen jellegű fogyatékosság is egyénenként különbözik, tehát csak egyénre szabott 

fejlesztés alkalmazható. Kiemelt feladat a hátrányok csökkentése, az életkornak megfelelő 

tapasztalatszerzés biztosítása, a megtanult mozgás alkalmazására nevelés.  

Az óvodában biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás-, és 

életteret, akadálymentes környezetet, szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét.  

Fejlesztése: 

 testi és mozgási funkciók segítése, 

 játéktevékenység során a gyermek aktív bevonása, 

 társulhatnak nyelvi, kommunikációs problémák, ezért különösen fontosak a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek, ismétlődő ritmusok, mondókák, versek, 

 

6.1.1.5. A látássérült gyermek  

Fejlesztése, feladatok: 

 Látásnevelés: a látás használatának megtanítása, speciális szakember bevonása. 

 Nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság kialakítása a 

megfelelő környezet kialakításával. 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése játékosan. 

 Finommozgás fejlesztése: manipulatív játékok, kézügyesség fejlesztése, 

elegendő idő biztosítása mindehhez. 

 A látás-mozgáskoordináció fejlesztése minden tevékenységet hasson át. 

 Hallási figyelem fejlesztése, amely segíti a tájékozódást, tanulást. Az ehhez 

szükséges eszközök biztosítása. (csörgőlabda, csörgők, hangszerek, 

ritmushangszerek, stb.) 

 Tapintás által szerezhető információk biztosítása, ezek kiegészítik a tárgyak 

tulajdonságáról szerzett ismereteket.  

 

6.1.1.6. A hallássérült gyermek 

 

A hallássérülés sajátos jellemzői: 

 Az akusztikus észlelés nehezített, akadályozott a megismerő folyamatban. 

Alapvető érdeklődést és kíváncsiságot kialakító és fenntartó szerepe csökkent, 

így a tárgyi és személyi környezettel is beszűkültebb kapcsolat jön létre.  

 Kifejező beszédük fejlődése késik, ill. lassabb fejlődésmenetű. Beszédük 

dallamtalanabb, ritmustalanabb a saját beszéd észlelési nehezítettsége miatt.  

 Beszédüket grammatikai hibák is jellemezhetik, mivel a magyar nyelvben a 

ragok általában hangsúlytalan, szóvégi helyzetben vannak.  

 Jellemző a beszűkült szókincs is. 
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 Kifejezett nehézségeik a beszédértés területén vannak. A szájról olvasás 

kiegészíti a nem hallható információkat.  

 Viselkedésbeli problémák jelentkezhetnek a figyelmi fáradékonyság, 

félreértések, kommunikációs nehézségek miatt. A gyermek lehet túlzottan 

alkalmazkodó, vagy reagálhat indulatosan is. Előfordul, hogy bólogat, de 

valójában nem tudja, miről van szó.  

 Szociális-emocionális területen az intonáció útján közvetített érzelmek 

nehezebb érzékelése miatt, a metakommunikatív jelek félreértelmezése okoz 

nehézséget a személyiségfejlődés során. 

 Torzulhat önértékelésük, cselekedeteik nehezen elfogadhatóvá válhatnak 

környezetük számára. 

 

Fejlesztésük, feladatok: 

 Hallás- és beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív használatának 

ösztönzése, grafomotoros készségfejlesztés.  

 Annak ösztönzése, hogy hangmegnyilvánulásokkal hívja föl magára a 

figyelmet, közölje kívánságait a gyermek. Környezete türelmesen, elegendő 

időt biztosítva igyekezzen őt megérteni. 

 Önkiszolgálási szokások elsajátítása. 

 Speciális végzettségű szakember segítő közreműködése. 

 Játékos beszédfejlesztő, ritmusfejlesztő feladatok alkalmazása. 

 Jól beszélő, kommunikáló környezet biztosítása - elsősorban óvodapedagógus 

részéről. 

 

6.1.1.7. A sikeres integráció feltételei 

- Személyi feltételek:  

Az együttnevelésben részt vevők: a család, a gyermek, a gyermekközösség, az 

óvodapedagógus, a dajka, a nevelőtestület, a fejlesztő szakember. A 

lehetőségeket és a jogszabályi kereteknek megfelelő működét biztosító vezető. 

A fejlesztő szakember segítséget nyújt az óvodapedagógusnak, dajkának, 

szülőnek. 

- Tárgyi feltételek:  

A szakember által javasolt speciális fejlesztőeszközök, helyiség biztosítása.  

Az óvodapedagógusok fejlesztőmunkáját segítő szakkönyvek, eszközök.  

- Az SNI gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció vezetése 

Egészségügyi dokumentumok, valamint az SNI státusz megállapításáig 

elkészült dokumentumok: vizsgálatkérő lap, pedagógiai vélemény, szakértői 

vélemény. 

Tanügyi dokumentumok: 

Sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztési terve, fejlődési naplója, fejlesztést 

igazoló dokumentum, melyet a fejlesztő szakember vezet, ellenjegyez az 

intézményvezető. 

A gyermek egyéni fejlődési naplója, melyet a csoport óvodapedagógusai 

dokumentálnak.  

A felvételi-, mulasztási naplóban SNI státusszal összefüggő határozat számát 

fel kell tüntetni.  

 

 

6.1.1.8. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 Jól érzik magukat az óvodában, keresik a közös tevékenység lehetőségeit.  
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 Képesek a szabályok betartására, figyelmeztetik egymást, ha valamelyikük 

megszegi azt. 

 Segítenek társuknak, kooperálnak egymással. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. 

 Elfogadják az adott tevékenység által kívánt magatartási formákat. 

 Bíznak önmagukban. 

 Felelősséget éreznek. 

 Képesek önálló véleményalkotásra, választanak és döntenek ismert 

helyzetekben.  

 A nagyobb gyerekeke szívesen segítenek kisebb társaiknak. 

 Konfliktushelyzetekben képesek társaikkal egyezkedni. 

 Törekszenek az egyéni és a csoportos sikerekre is.  

 

 

6.1.2. A tehetséges gyermek 

 

„A tehetségben éppen az a szép, hogy él, 

hogy kiszámíthatatlan, meglepő. 

Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,  

De előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.” 

                                                         (Pilinszky János) 

 

Óvodánk nevelőtestülete elkötelezett a gyermekek tehetségének felfedezésében és 

fejlesztésében. Legfontosabb cél: a kiemelkedő alkotókészséggel, kreativitással, kiemelkedő 

képességgel rendelkező gyermekek felfedezése, megismerése, tehetségük támogatása.  

Az óvodában még nem emeljük ki a tehetséges gyermeket, a vegyes csoport kiváló 

lehetőségeket teremt a kiemelkedő képesség gondozásához.  

Jellemzők: 

 eredeti ötletek 

 szokatlan megoldásmódok 

 saját ötlet, kipróbálás megvalósításának igénye 

 sok szabadságot, teret igényel a megvalósításhoz 

 vélemény gátlás nélküli kifejezése 

 kritikus gondolkodás önmagával szemben 

 fantáziálás, és a dolgok működésének megértésére törekvés 

 problémaérzékenység 

 hosszabb-rövidebb ideig tartó korszakai vannak, attól függően, hogy meddig 

foglalkoztatja egy-egy probléma 

 foglalkoztatják a részletek 

 humorérzéke jó 

 elvont dolgok, fogalmak iránt érdeklődik, összefüggéseket keres 

 foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, értékeli maga körül az eseményeket, 

embereket 

 nem tűri a tétlenséget 

 ha valami érdekli, megszállottként kutatja, kísérletezik 

 rajzai kifejezők 

 általában megváltoztatja a játékszabályt, szeret szervezni, irányítani 

 szókincse gazdag, kifejezésmódja fejlett 

 ismereteket könnyen elsajátít, könnyen felidéz 

 érdeklik a betűk, maga képes elsajátítani az olvasást 
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 szereti a logikai, konstrukciós játékokat 

 egyenetlenül fejlődik 

 sok kérdése van, érti az absztrakt fogalmakat, jól használja. 

Feladataink: 

 felismerni a kiemelkedő képességű gyermeket; 

 motiválni a kreativitásukat, 

 kielégíteni a szükségleteiket: kíváncsiság, dolgok kipróbálása, kísérletezgetés, 

 biztonságos környezet nyújtása, ahol bátran alkothat; 

 elkallódás hárítása, 

 önmaga megismerése, 

 segíteni a fejlődést. 

 

Speciális célok: 

1. A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. Körül kell venni őket 

lehetőségekkel, amelyekből tapasztalatokat szerezhetnek, tanulhatnak. A sok-

sok ismeretanyagot el kell mélyíteni. Nem a „kis tudós” nevelése a cél, hanem 

az, hogy a későbbi érdeklődés irányait alakítani tudja.  

2. A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. Problémák 

adódhatnak pszichomotoros képességek, érzelmi – szociális érettség 

(kiegyenlítettlenség), esetleg a motiváció területén. A „gyenge oldal” alatt 

azokat a tulajdonságokat értjük, amelyek nehezítik, vagy gátolják a tehetség 

kibontakozását.  

3. Minden terület fejlesztése. A kiemelkedő képességű gyermek is elsősorban 

gyermek, komplex személyiségfejlesztésre van szüksége.  

4. Elfogadó, személyiségfejlesztő légkör kialakítása, biztosítása. A tehetségesnek 

ítélt gyermek legyen tisztában az erősségeivel, de ne becsülje azokat túl.  

5. Pihenés és relaxációs lehetőség biztosítása. Az óvodában gondot okozhat, hogy 

a tehetséges gyermekek alvásigénye általában kevesebb, mint a társaiké. 

Azonban mindenképpen szükséges a megfelelő pihenést biztosítani, felismerve 

egyéni szükségleteiket. Van, akinek elegendő, ha csak fekszik, van, aki rövid 

ideig alszik, és gyorsan aktivizálódik. Ezeket a sajátosságokat tudnunk kell 

kezelni, nagyon lényeges tehát a differenciálás.  

 

 

 

6.2  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

 
„Minden eszközt jónak kell tartanunk, 

ami együtt tartja az embereket, 

tapossák bár le a kert rózsáit, 

a hívatlan vendégek üljenek bár ravaszul másodszor is az asztalhoz, 

igazán csak az elreteszelt ajtók és zárt szívek veszélyesek.” 

                                                            (Gabriel Garcia Márquez) 

 
Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű 

gyermekek esélyei egyenlők legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a 

gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok 

fejlődésének sebességét. Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés 

feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - 

megterhelés nélkül - rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A kisgyermekkorban 
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történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat, 

éppen ezért kiemelten fontos a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai 

integrációja. 

Az óvodai fejlesztő program jellemzői 

 Az óvodai fejlesztő program a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek személyiségfejlesztését, tehetséggondozását, felzárkóztatását 

célozza. 

 meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fejlesztésében.  

 nem ad részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem 

ír le konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a 

pedagógiai alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek 

esélyegyenlőségének elősegítésében.  

 kézzelfogható segítséggel szolgál az intézményeknek abban, hogy az 

óvodai IPR hogyan építhető be az óvodai alapdokumentumokba, 

legfőképpen a helyi nevelési programba 

 nem jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a 

hatályos jogszabályok figyelembevételével az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjára épül figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt.  

 legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, 

valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori 

fejlődés kérdésében kompetens valamennyi szakma szerepét egyenrangúan 

fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. 

 

Alkalmazott módszerek, eljárások: 

 differenciálás 

 kooperatív technikák 

 projektmódszer 

 IKT 

 drámapedagógia 

 

Kapcsolatok, melyek segítik az esélyegyenlőségi tevékenységeket: 

 óvoda-iskola átmenet könnyítése érdekében az iskolával; 

 gyermekjóléti-, és családsegítő szolgálattal; 

 egészségügyi szakemberekkel: orvos, fogorvos, védőnő; 

 roma nemzetiségi önkormányzattal a hiányzások csökkentése, valamint a 

hagyományőrző tevékenység miatt, 

 szociális szakemberekkel, előadókkal a gyermekek beazonosítása miatt; 

 

Feladatok: 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek azonosítása a 

jogszabálynak megfelelően. 

 Az integráció megvalósításához a csoportszervezés során a megfelelő arányok 

betartása. 

 A hátrányok csökkentésére törekvés, az egyenlő hozzáférés biztosítása. 

(eszközök, lehetőségek, tevékenységek) 

 Minél több közösen megélt élmény biztosítása – kulturális, kirándulás. 
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 A különböző rendezvényekbe, tevékenységekbe minél több hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bevonása. 

 Családokkal való jó együttműködésre törekvés, minél több közös tevékenység, 

rendezvény szervezése. 

 Szociális segítségnyújtás: jelzés, segítségkérés az önkormányzattól, 

családlátogatás során tapintatos szükséglet-, és igényfelmérés. 

 

 

7. NEMZETISÉGHEZ TARTOZÓ GYERMEKEK 

 

Intézményünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet, és a Nemzetiségi óvodai nevelés irányelvéről 

szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet alapján magyar nyelvű roma/cigány 

kulturális nevelést folytató óvoda.  

A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak 

és egyéni fejlettségének megfelelően, kultúrájának megismerését és elsajátítását, a 

kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

A nemzetiségi nevelés megvalósítása során felhasználjuk Lázár Péter: 

„Kedvesház” pedagógiájának elemit, annak szellemiségét.  

Feladata: 

 A cigány kultúra és hagyományok értékei közül megismertetni a 

gyerekekkel azokat, amelyek az életkori sajátosságaikhoz igazodnak. 

 Olyan módon felkészíteni a gyermeket a sikeres iskolakezdésre és későbbi 

tanulmányokra, hogy tudatosan építsen a cigány kultúra és a többségi 

kultúra közötti különbözőségekre és hasonlóságokra.  

 Biztosítani a roma gyerekek számára a cigányság kulturális értékeinek 

megismerését, a cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, 

zenei és tánckultúrájáról, valamint a hagyományaikról szóló ismeretek 

átadását.  

 

     Tartalma: 

 Cigány származású írók, költők gyermekeknek szóló alkotásainak 

megismerése. 

 Cigány képzőművészek alkotásainak megismerése. Biztosítani a 

gyermek képzeletének, alkotóképességének kibontakozását, ösztönözni az 

alkotásra. A cigány képzőművészetből az élénk színvilág (piros, vörös, sárga, 

narancs, lila kedvelt használatának) a természethez fűződő őszinte viszony 

bemutatása, érzékeltetése a feladatunk 

 Autentikus cigányzenék meghallgatása: hallgatók, énekek, különböző 

sajátos hangszerek megismerése. Lakóhelyünkön és környékén zenészek, 

felkutatása, együttműködés.  

 Cigány eredetű népi gyermekjátékok, dalos játékok. 

 Cigány viseletek, néphagyományok, hiedelmek, amelyek ünnepekhez 

kötődnek: újév, húsvét, mindenszentek, karácsony.  

 Roma nemzeti jelképek, napok: zászló, himnusz, nemzetközi roma nap, 

a roma kultúra világnapja: április 8.  
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A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése: 

 

Óvodánkban a nemzetiségi nevelésben való részvétel a szülő/törvényes képviselő írásos 

nyilatkozata alapján történik. A nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő 

óvodapedagógusainknak ismerniük kell a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, 

hagyományait, szokásait. Nevelőmunkánkat kiegészíti a cigány nemzetiségi 

önkormányzatokkal, a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel stb.), a civil szervezetekkel való 

együttműködés, a hagyományápolás és a nemzetiségi identitástudat megalapozása. 

 

A roma nemzetiségi nevelés megszervezésével kapcsolatban a pedagógus feladata, hogy 

természetes módon épüljön be a nemzetiségi tartalom a tevékenységekbe, találja meg a 

kapcsolódási pontokat. A heti tervezés során megjeleníti a nemzetiségi tartalmat a 

csoportnaplóban. 

 

 

8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

8.1. Napirend, hetirend 
A pszichológiai kutatásokból ismert, hogy az ember szokásrendszerének alakítása, így 

az egészséges életmóddal kapcsolatos készségek, jártasságok, szokások kimunkálása is a 

korai gyermekkorban végezhető el a legjobban. Így az óvoda nagy szerepet vállal a gyermek 

testi-lelki egészségkultúrájának alakításában. Biztosítanunk kell a rendszerességet, a szociális 

biztonságérzetet, amely jelentheti a „valakihez tartozást”, de az önállóságot is.  

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek megfelelő időtartamú, 

párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő 

képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos 

foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.  

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az 

ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.  

Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek 

közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.  

Ennek érdekében a következőket tartjuk szem előtt: 

 Az ébrenlét és az alvás szabályozását. 

 A tevékenység és a pihenés megfelelő arányát. 

 Napirendünk a délelőtt folyamán folyamatos, a tevékenységeket nagy 

időintervallummal tervezzük. 

 A tevékenységek párhuzamosan folynak. 

 Az étkezések kezdetét és végét határozzuk meg, a tízórai ezen belül 

folyamatosan történik önkiszolgálással. Tízórai kezdete: 9.00, vége: 9.45.  

 Az ebédelés délben egyszerre, egyidőben történik. Itt is fontos az önállóság 

elősegítése.  

 Az ebéd befejezése is egyszerre történik egy csoporton belül, ez fontos a 

mosdóhasználat, szervezési feladatok miatt. 
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Óvodánk napirendje:  

 

 

NAPIREND 

szeptember 1 – június 15 

Időkeret 

 

Tevékenység 

7.00-11.00 

 

 

 

 

 

                              9.00- 

 

                            10.00-   

 

 

 

 

 

11.00- 

 

 

12.00- 

 

 

15.00- 

 

15.20-16.30 

Szabad játéktevékenység, irányított 

játéktevékenység, 

Mesélés, verselés, 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Beszélgető kör 

Tisztálkodás, tízóraizás 

 

Kötelező foglalkozások középső és 

nagycsoportosoknak (matematikai tartalmú 

tapasztalatok; természeti, emberi, tárgyi 

környezet; ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc;) egyéni fejlesztés 

 

Teremrendezés, mindennapos mozgás, 

játéktevékenységek a szabadban, séta. 

 

Tisztálkodás, ebéd, pihenés, folyamatos 

ébredés 

 

Tisztálkodás, uzsonna, teremrendezés 

 

Játéktevékenység, folyamatos hazabocsátás 

 

 

NAPIREND 

június 16 – augusztus 31 

Időkeret 

 

Tevékenység 

7.00-11.00 

 

 

 

 

 

                              9.00- 

 

                            10.00-   

 

 

 

 

 

Szabad játéktevékenység, irányított 

játéktevékenység, 

Mesélés, verselés, 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Tisztálkodás, tízóraizás 

 

Kötetlen tevékenységek, szabad játék, 

mozgásos játékok a szabadban, rossz idő 

esetén a csoportszobában. Az udvaron 

napfürdőzés, homokozójáték, az árnyékos 

helyen pihenés, könyvnézegetés, rajzolás 

lehetősége.  
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12.00- 

 

 

15.00- 

 

15.20-16.30 

 

 

Tisztálkodás, ebéd, pihenés, folyamatos 

ébredés 

 

Tisztálkodás, uzsonna, teremrendezés 

 

Játéktevékenység, folyamatos hazabocsátás 

 

 

 

 

A csobádi Búzavirág csoportban, valamint a hernádszentandrási Méhecske csoportban a 

napirend kezdő időpontja: 7.30; befejező időpont: 16.00. 

 

 

 

HETIREND 

 

 Kötetlen Kötött 

Kiscsoportos korúak Mesélés, verselés naponta 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka naponta, 

ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc naponta, 

Matematikai tartalmú 

tapasztalatok heti 1x, 

Természeti, emberi, tárgyi 

környezet heti 1x. 

 

Mindennapos mozgás 

naponta, 

Szervezett mozgás heti 1x. 

Középső és nagycsoportos 

korúak 

 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka naponta, 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc naponta 

Mesélés, verselés naponta 

Mindennapos mozgás 

naponta, 

Matematikai tartalmú 

tapasztalatok heti 1x, 

Szervezett mozgás heti 1x, 

Természeti, emberi, tárgyi 

környezet heti1x, 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc heti1x 

 

A csoportok hetirendjét a gyermekcsoportok óvodapedagógusai alakítják ki.  

Óvodáinkban biztosított a hitoktatás az írásos szülői igény alapján.  

Alapvető szabály, hogy a hitoktatást úgy kell megszervezni, hogy az óvodai életrendet 

figyelembe véve, a nyitvatartási időn belül, de a nevelési időnek nem minősülő időkeretben 

szervezhető.  
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8.2 Csoportok szervezésének szabályai 

 
Ináncson három, Csobádon és Hernádszentandráson egy csoportban folyik a 

nevelőmunka, vegyes életkorú csoportok működnek. A csoportok ilyen módon való 

szervezése az utóbbi évek tudatos pedagógiai munkájának és a nevelőtestület döntésének 

eredménye.  

A vegyes csoportokban egyértelműen megsokszorozódnak a szociális kölcsönhatások. 

A kisebbek együttműködési készsége felgyorsul, a nagyobban toleránsabbak, 

segítőkészebbek. Az alkalmazkodni tudás a közösségi lét fontos ismérve.  

A szokásokat, szabályokat úgy alakítjuk, hogy a különböző korú, különböző igényű 

gyerekek egymás zavarása nélkül, egymás mellett is nyugodtan játszhassanak, 

tevékenykedjenek.  

A csoportok szervezésekor figyelembe vesszük a gyermek érdekeit, igyekszünk 

figyelembe venni a szülők kérését, véleményét. Figyelembe kell vennünk a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes, arányos elosztását a csoportokban: 25 

%-nál nem lehet nagyobb a csoportok közötti eltérés a HH és HHH gyermekek arányának 

különbségét illetően. Ez az integrációs nevelés megvalósítása szempontjából is lényeges. 

Figyelemmel vagyunk a nemek optimális arányára.  

 

9 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 

FELADATAI 

 

9.1. Játék 
A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége, így az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – a szabad képzettársításokat követő szabad 

játékfolyamat – a kisgyermekek elemi pszichikus szükséglete, amelynek mindennap 

visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a 

külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így 

válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész 

személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.  

A játékot nagyon tág módon értelmezzük, nemcsak a manuális és/vagy mozgáshoz 

kapcsolt tevékenységet értjük alatta, hanem a gondolatbeli aktivitást is, aminek során a 

gyermek elképzel, és „eljátszik” dolgokat.  

 

9.1.1. Az óvodapedagógus feladatai a játéktevékenységgel kapcsolatban 

 A játékhoz szükséges feltételek megteremtése, úgy, mint: 

 megfelelő hely biztosítása: játszóhelyek kialakítása úgy, hogy a 

különféle tevékenységek ne zavarják egymást.  

 elegendő játékidő biztosítása: előtérbe kell helyezni a szabadjáték 

túlsúlyának érvényesülését, hosszú, egybefüggő játékidő biztosítása. 

 megfelelő játékeszközök biztosítása: egyszerű, alakítható, a gyermeki 

fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre 

van szükség. 

 megfelelő csoportlégkör biztosítása a különböző játékformákhoz: 

gyakorló játékhoz, szimbolikus játékhoz, konstruáló játékhoz, 

szabályjátékhoz.  

 Juttassa élményekhez, tapasztalatokhoz a gyermekeket, amelyeket 

felhasználhatnak játéktevékenységük során, pl.: bolt, posta, fodrász, 

közlekedés, stb. 

 Tartassa be a játék szabályait: 
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 Minden gyermek a kialakított helyen játsszon 

 Amivel nem játszik, azt tegye el, rakjon viszonylagos rendet maga után. 

 Gondoskodjon arról, hogy a csoportszobában ne teremtődjön lehetőség 

a szaladgálásra, a csoport nyugalmának megzavarására.  

 Figyeljen arra, hogy ne alakulhasson ki durvasághoz kötődő játék. 

Ötletadással, tapintatos áttereléssel vezesse át más játéktevékenységbe.  

 Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását is, ezért nagyon fontos, hogy példát 

mutasson, segítsen megegyezni a játékeszközökön, tudatosítsa, hogyan 

kell elkérni egymástól a játékot.  

 A gyermekszámítógép használata során időbeli korlátozás szükséges: 

maximum 10 perc.  

 A játéktevékenység szabályait következetesen be kell tartani a 

csoportban dolgozó mindkét óvodapedagógusnak és együtt kell 

működnie ebben a dajkának is.  

 A különböző fejlettségű gyerekek együttjátszása során biztosítani kell, hogy a 

kisebbek ne zavarják a nagyobbakat és fordítva, valamint kerülni kell egy-egy 

kisebb gyermek túlzott védelmét.  

 Az óvodapedagógus irányító tevékenysége során legfontosabb a szükség és 

igény szerinti együttjátszás, a támogató, serkentő, ösztönző magatartás.  

 Az indirekt magatartás a célszerű: éljen a metakommunikáció eszközeivel, 

kövesse a gyerekek tevékenységét, de ne avatkozzon be, ha nem szükséges, ne 

zavarja a játszócsoportot.  

 Törekedjen a veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésére.  

 Veszélyhelyzet esetén azonnali és határozott beavatkozás szükséges.  

 Segítse, hogy a nem játszó, magányos gyermek bekapcsolódjon a játékba, de 

tartsa tiszteletben, ha nincs kedve játszani.  

 Konfliktushelyzetben engedje a gyerekeket önállóan megoldani a 

problémáikat, tanítsa meg őket a konfliktusok kezelésére, mutasson példát. 

Minden helyzetben úgy kezdjék: „mi történt?”, azután beszéljék meg.  

 Az agresszív viselkedést, a konfliktusok erőszakos megoldását el kell utasítani, 

nem szabad megengedni. Cél: az agresszív viselkedés megelőzése! 

 Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását.  

            

9.1.2. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermeki játéktevékenységet a sokszínűség jellemzi. 

 A szimbolikus játékra, az építő-konstrukciós játékra, bábozásra, dramatizálásra 

jellemző az alkotóképesség alkalmazása, a kreativitás, a problémamegoldó 

képesség, a kooperálás, az együttműködés a résztvevők között. 

 A szabályjátékokban természetes a szabályok betartása. 

 A rendelkezésre álló eszközöket változatosan használják az alkotáshoz, a 

szerepek megformálásához.  

 

 

9.2 A tanulás 
 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 



Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programja                                                       

32 
 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti időkeretekben valósul meg.  

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek, 

kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése, a tapasztalatok bővítése, rendezése.  Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire.  

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, alkotóképességének erősítése. 

A játék során szinte észrevétlenül tanul a gyermek, tapasztalatokat szerez, ezeket feldolgozza, 

problémák merülnek fel, amikhez megoldásokat keres, kipróbálja azokat és a 

leghatékonyabbat hasonló helyzetekben újra alkalmazza majd. Az óvodában a tanulás alapja a 

gyermek cselekvése, aktivitása, a minél több érzékszervvel való megtapasztalás.   

Mivel a gyermek a világot komplex módon érzékeli, látja és éli meg, ezért a tanulási 

tevékenységnek is ebből a tényből kell kiindulnia. A szervezett fejlesztések éppen ezért csak 

fő vonalként jelölik meg a hetirendben a matematikát, éneket, rajzolást, stb., hiszen egy-egy 

foglalkozás minél több oldalról közelíti meg az adott témát, a komplexitásra törekszünk. Így 

nem csupán intellektuális képességei, hanem motoros, verbális és szociális képességei is 

kibontakozhatnak a gyermeknek.  

 

9.2.1 Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás).  

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának kielégítése.  

 Olyan szituációk megteremtése, ahol lehetőségük van a gyerekeknek a 

felfedezés, a kutatás örömének átélésére.  

 A gyermek problémalátó, problémamegoldó képességének fejlesztése.  

 A gyermek akarati tulajdonságainak fejlesztése (önállóság, kitartás, 

feladattudat) 

 Játékos, cselekvéses tanulási tevékenység biztosítása.  

 A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítse a 

gyermek személyiségének kibontakozását.  

 

9.2.2 A tanulás szervezésének szabályai 

A kötetlen tanulás azt jelenti, hogy a gyermek számára a részvétel önkéntes, 

az óvodapedagógus pedig a megfelelő időben megteremti a tanulás feltételeit, minden 

felhívó jelleget mellőzve, szervező és előkészítő munkát végez. 

A kötetlen tanulás szervezéséhez, a gyermek érdeklődésének felkeltéséhez 

semmilyen mesterséges motiváció nem szükséges. Az a szerencsés és kívánatos, hogy 

ha maga a tevékenység vonzza a gyermeket, a tanulás öröme, élménye, sikere 

motiválja, nem valamilyen külső felhívó inger.  

A kötetlenség a gyermek számára önkéntességet, választási lehetőséget jelent a 

tevékenységek közül.  

A döntés vonatkozik arra, hogy 

- részt vesz-e a tanulási tevékenységekben, vagy inkább tovább játszik; 

- a hét melyik napján vesz részt és egy héten hányszor.  

 

A kisebbeknek azt is jelenti, hogy felállhatnak a tanuló asztaltól vagy a 

tevékenység helyéről és elmehetnek, ha akarnak – természetesen csak akkor, ha a 

kapott vagy választott feladatukat befejezték- úgy, hogy a többieket ne zavarják.  
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Az 5-7 évesek csak akkor mehetnek el, ha elvégezték a feladatokat, amit az 

óvodapedagógus nekik tervezett. Az ő esetükben követelmény az önfegyelemre épülő 

szándékos figyelem, kitartás, feladattudat, feladattartás, szabálytudat erősítése. Ezek 

azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez.  

Az óvodapedagógus számára tudatosan tervezett tanulási helyzet 

megteremtését jelenti a kötetlen tanulás, naponta megközelítőleg azonos helyen és 

időben.  

A kötelező foglalkozásokat az 5-7 éveseknek tervezzük, ezeken egyszerre kell 

részt venni, azonban itt is követelmény az egyéni fejlettség figyelembe vétele, a 

differenciálás, a módszertani változatosság. A kötelező foglalkozások ideje az év 

elejétől fokozatosan növekszik, és kb. 35 percben maximalizáljuk.  

 

A tanulási folyamatban az óvodapedagógus felelőssége, nevelői 

kompetenciája, döntéshozó helyzete miatt megnő. A hétre meghatározott 

keretanyagból neki kell eldöntenie, hogy melyik gyermeknek milyen nehézségű 

feladatot ad. Alternatívák közül kell választania a gyermek aktuális teljesítményéhez, 

érdeklődéséhez igazodva.  

Nagyon jól kell ismernie az egész éves tematikus tervet, mert az egyéni 

eltérések és a fejlesztés eredményeként vannak olyan gyerekeke, akiknek a heti anyag 

jelenti az új ismeretet, és olyanok is, akikkel az előző hét anyagához kell visszatérni, 

és olyan gyermekek is vannak, akik már jóval előrébb tartanak az ismeret – és 

tapasztalatszerzésben, azok rendezésében. Ez osztott és osztatlan csoportok esetében 

egyaránt igaz.  

A tanulási folyamatban a gyermekek teljesítményét erősen befolyásolja a 

légkör. A meleg, korlátozó, előítélet-mentes, szeretetteljes légkör megteremtése 

alapfeltétel.  

Fokozza a teljesítményt: 

 ha lehetőséget teremtünk a gyermekek szükségleteinek kielégítésére: 

közlés, önkifejezés, szereplés, 

 ha az óvodapedagógus a gyermekek közötti egyéni különbségek 

figyelembevételével célszerűen tervezi meg a feladatok 

egymásutániságát, a módszereket, eszközöket, 

 a tanulási folyamatban – miután a gyermekek egyéni fejlettségükhöz 

igazodó feladatot kapnak – az óvodapedagógus kialakítja a szükséges 

munkafegyelmet, az önálló feladatvégzés képességét,  

 ha megszokják a halk beszédet, szükség szerint a türelmes várakozást. 

az egymásra figyelést 

 

Az óvodapedagógus akkor irányítja eredményesen a gyermekek tevékenységét, 

ha: 

 figyelemkoncentráció, megosztott figyelem egyaránt jellemzi, 

 észreveszi és osztozik a gyermekek örömében, észreveszi és átsegíti a 

negatív érzelmeken, 

 szorongásmentes, sikerorientált tanulási viszonyt tud a gyermekekben 

kialakítani, 

 interaktív viszony van közte és a gyermekek között. 
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9.2.3 Módszerek, eszközök, munkaformák 

 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során a személyre szabott pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.  

 

Módszerek:  

 Lehetőségeinkhez mérten természetes környezetben és valóságos 

tárgyakon történő szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés 

egyéni fejlettséghez igazodó szempontokkal. Fokozza az 

eredményességet, ha minél több érzékszervet foglalkoztatunk, 

változásaiban, fejlődésében (évszak, növények) láttatjuk a dolgokat, a 

szemléltetést cselekvéssel, beszélgetéssel, élmények felelevenítésével, 

esetleg magyarázattal, kérdésekkel – a gyermekeket is kérdésekre 

ösztönözve – kötjük össze.  

 Gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, értékelés, hibajavítás. 

 Kooperatív technikák alkalmazása 5-7 éveseknek. Ezek: szóforgó, 

mozaik, strukturált rendezés, villámkártya, stb. 

 Differenciálás minden szervezett és spontán tanulásban. 

 

A módszerek nem önállóan jelennek meg, a tanulási folyamatban 

összekapcsolódnak egymást erősítve, a gyermek fejlettsége szerint segítve a 

befogadást.  

 

Eszközök: 

Az eszközök érzékelési és észleleti motivációval ösztönzik a gyermekeket az 

ismeretszerzésre, segítik érdeklődésük felkeltését, megtartását.  

A tanulás eszköze maga a környező valóság, a természetes környezet, a 

valóságos tárgyak, élőlények, és azok makettjeiből, képeiből, rajzokból készített 

feladatok.  

Követelmény, hogy az eszközök ne csak az ismeretek, tapasztalatok 

megszerzését, alkalmazását szolgálják, hanem a gyermekek esztétikai érzékét is 

fejlesszék. Legyenek ízlésesek, kellően figyelemfelhívók, tartósak, legyenek 

alkalmasak a gyermekek általi használatra.  

 

Munkaformák: 

A tanulási tevékenységben a mikrocsoportos, egyéni munkaforma szolgálja a 

legjobban a gyermekek egyéni képességfejlődését.  

A frontális munkaformának is helye van a tanulási folyamatban, mert vannak 

előnyei: közösségformáló ereje van, lehetőséget ad a vélemények egyeztetésére, más 

vélemények fegyelmezett, figyelmes meghallgatására tanít, lehetőséget ad a 

beszélgetésre. Azonban arra figyelni kell, hogy e munkaforma túlsúlyú alkalmazása 

esetén az egyéni különbségek nem csökkennek, hanem inkább halmozódnak, ugyanis 

előfordulhat, hogy  

- a gyermek nem érti, amit az óvodapedagógus mond (előzetes 

tudáshiány), 

- az óvodapedagógus nem értelmezi jól a visszajelzést, mert csak 3-4 

gyermeknek van lehetősége válaszolni általában a kérdésekre, és ők 

nem reprezentálják az egész csoport tudását, 
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- a tanulandó anyag nem érinti meg a gyereket, mert túl könnyű, vagy túl 

nehéz neki, mint ahogy az azonos feladat sem jelent egyforma sikert 

vagy sikertelenséget, 

- a jobb képességű gyermek gyakran szerepel, a gyengébb ritkán. 

 

Csoport – és páros munkaforma alkalmazása eseteként indokolt, például: közös 

rajz, festés, éneklés, mesehallgatás során; vagy két gyermek együttesen old meg a 

tanulásban egy szabályjátékot. 

E munkaformák pozitívumai: 

 együtt kell működni, figyelni kell egymásra, 

 fejlődik az empátiás-, és toleranciaképességük, 

 megismerik egymást, 

 csökken a szorongás a tanulási folyamatban. 

 

A tanulási rendszerben a mikrocsoportos és egyéni munkaformát alkalmazzuk 

rendszeresen.  

Az egyéni munkával a gyermek egyéni sajátosságainak maximális 

figyelembevételével történik, az eredményesség érdekében. Ez adja az igazi egyéni 

fejlesztés alapját, a fejlesztés az egyéni elsajátítási folyamathoz, tempóhoz igazodik. A 

gyermek önállóan végzi feladatát, tehát rendelkezik az egyéni feladatvégzéshez 

szükséges tulajdonságokkal (türelem, feladattudat, feladattartás, kitartás, önfegyelem, 

eszközhasználat, stb.).  

Az egyéni feladatadásnál az óvodapedagógus ismerje: 

 a gyermek előzetes tudását, 

 motiválhatóságát 

 egyéni munkára való képességét 

 eszközzel való bánni tudását 

 

Az óvodapedagógus irányítása direkt vagy indirekt. Folyamatosan figyelemmel 

kíséri a gyermekek munkáját, nyugodt, elmélyülésre alkalmas tanulási körülményt 

biztosít. Szükség szerint segít, értékel. A segítségnyújtás akkor eredményes, ha feltárja 

a megtorpanás okát.  

Az egyéni tanulás pozitívumai: 

 minden gyerek számára biztosítja az eredményes tanulást, 

 a tanuláshoz az erőfeszítés árán elért siker kapcsolódik, ami fokozza a 

teljesítményt, 

 pozitív attitűdöt eredményez a gyermeknek önmagához és a tanuláshoz 

való viszonyában, 

 gyarapodik a tudása, saját előző szintjéhez képest előrelépés, fejlődés 

történik., 

 az egyéni bánásmódra, figyelemre alapozva pozitívan alakul a 

gyermek- óvodapedagógus viszonya. 

 

A tanulási folyamat során mindig alapelv: 

 a differenciált értékelés, amely a gyermek képességeinek figyelembe 

vételével történik, 

 a pozitív megerősítés, 

 a hátrányok csökkentésére törekvés a lemaradó, szerényebb képességű 

gyermekek esetében. 
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9.3 Munka jellegű tevékenységek 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű tevékenység – az önkiszolgálás, 

a segítés az óvodapedagógusnak és felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt és értük. A munka 

tevékenysége, elvégzése alaposabb ismereteket és kialakultabb készségeket igényel, mint a 

játék. A munka céljának megértése, átélése segíti a sikeres munkára való beállítottság és 

felelősségérzés kialakulását. Fejleszti a gondolkodási tevékenységet, ok-okozati összefüggés 

meglátását, a saját és más munkájának megbecsülését. Feladattudatot, kötelességvállalást 

alakít ki, melynek a személyiségfejlődésben fontos szerepe van.  

9.3.1. A gyermek munkajellegű tevékenységei: 

 örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység, 

 a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, 

az önállóság, a felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége,  

 a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és 

mások elismerésére nevelés egyik eszköze,  

 az önkiszolgálás, mint tevékenység és munkafajta, minden további rendszeres 

munkavégzés alapja, ezért nagyon jelentős helyet foglal el a munkakészségek 

és szokások kialakításában már 3 éves kortól, 

 növények, állatok gondozása, amellyel a gyerekek hozzájárulnak életfeltételeik 

megteremtéséhez; a tevékenység végzése közben információkhoz, 

ismeretekhez, összefüggések észrevételéhez jutnak a gyerekek, 

 kerti munka, amelynek során megismerik a kerti növények fejlődését, a 

fejlődésüket befolyásoló tényezőket, a munkájuknak a természetre gyakorolt 

hatását; ez a munkafajta jó lehetőséget biztosít a természeti környezet 

megismertetésére.  

 

9.3.2. Az óvodapedagógus feladatai 

 tudatos pedagógiai tervezés 

 a gyerekekkel való együttműködés 

 folyamatos konkrét, reális, fejlesztő értékelés 

 mintaadás 

 

10  SZERVEZETT TANULÁS 

 

10.1. Verselés, mesélés 
Az anyanyelvi nevelés fontos eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is 

összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek, amelyek hozzájárulnak a gyermek érzelmi 

biztonságához. A nap bármely szakában, a várakozással eltöltött idő jól kitölthető ezekkel a 

gyermekek által igen kedvelt rigmusokkal, de akár egy –egy tevékenységhez, pl. rajzoláshoz, 

gyurmázáshoz jól alkalmazhatók.  

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 

Visszatükrözi a gyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást is kínál.  

A mese a gyermek érzelmi-, értelmi és erkölcsi fejlődésének, fejlesztésének egyik 

legfőbb segítője.  

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős 

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese – képi és konkrét formában 

– feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a 

lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. A tárgyi világot megelevenítő, átlelkesítő 

szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus 
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világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus 

realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.  

Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

A megfelelő irodalmi mű segít, hogy fejlődjön a gyermek auditív figyelme és 

memóriája, az időbeli sorrendiség felfogása, a téri és időbeli ritmusérzék analizáló, 

szintetizáló képessége, bővül a szókincse, gyakorolja a beszédszervek megfelelő használatát, 

kialakul az igénye az irodalmi élmények befogadására, átélésére és megszereti a könyvet, 

amivel megtanul bánni is.  

 

10.1.1. Az óvodapedagógus feladatai  

 Mindennap kell mesélni délelőtt. 

 Egy hétig ugyanazt a mesét mondja – lehetőleg könyv nélkül. 

 A mesélés minden nap ugyanabban az időben történjen. 

 Mesélni az erre a célra kialakított mesesarokban kell.  

 Minden csoportban az óvodapedagógusok meghatározzák, mi jelezze a mese 

kezdését. Pl.: furulyaszó, dallam, zene, stb. 

 A mesélés – verselés anyaga: magyar népi, klasszikus és kortárs irodalmi 

művek. 

 Mesélés során az óvodapedagógus a gyerekekkel szemben helyezkedjen el, 

hogy lássák az arcát, mimikáját, gesztusait. 

 Első alkalommal eszköz nélkül meséljen, a hét második felében lehet 

dramatizálni eszközt alkalmazni. 

 Az ismeretlen szavakat, kifejezéseket, sajátos szókapcsolatokat meg kell 

magyarázni a gyereknek. 

 Szép, magyar kiejtéssel, jól artikulálva meséljen. 

 Biztosítson a meséléshez nyugalmat, a mese és a játék ne zavarja egymást.  

 

10.1.2. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 Kíváncsian követik a mese történéseit, szeretnek mesét hallgatni. 

 Képesek rövid mondókákat, rigmusokat, verseket feleleveníteni. 

 Képesek rövidebb mese reprodukálására saját szavakkal. 

 Érzelmeket váltanak ki belőlük az irodalmi művek.  

 Használja a mesékből, versekből megismert szavakat és kifejezéseket, 

szófordulatokat, szólásokat, mondásokat. 

 Megfelelően bánnak a könyvvel és érdeklődéssel vesznek a kezükbe egy-egy 

számukra ismeretlen példányt. 

 Ki tudják egészíteni, tudják folytatni egy általuk ismert mese részletet. 

 Megjegyzik egy-egy mese, történet főszereplőit, fő eseményeit.  

 

 

10.2 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, 

egyben felkeltik zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A 

népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és a népi játékok a hagyományok megismerését, 

továbbélését segítik. Az ének, a zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai 

mindennapok része, mint a napi mesélés vagy séták és kirándulások.  

Az énekes népi játékok, és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításának.  
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10.2.1 Az óvodapedagógus feladatai 

 Naponta kötetlenül szervezendő tevékenység minden korcsoport számára. A 

mondókázás, énekelés, dalos játék, zenélés, a nap bármely szakában, bármely 

más tevékenységhez fűződhet, pusztán a tevékenység öröme miatt. 

 Hetente egy alkalommal a középső és nagycsoportosok számára kötelezően 

kell szervezni.  

 A feladatot egy héten belül kell megoldani. Napi szinten a feladatot a gyerekek 

igényeihez kell igazítani.  

 A feladatadás differenciált legyen, az óvodapedagógus biztosítsa a gyermekek 

fejlettségéhez igazodó feladatot. Mindig attól kérje a tökéletes teljesítést, 

akinek megfelelő ehhez a fejlettsége.  

 Zenei fejlesztésre a hét folyamán több alkalmat is biztosítani kell.  

 A metrum érzék fejlesztése rendszeres legyen. (mérő hangoztatása) 

 A napi éneklés akár csak zenehallgatás is lehet a gyerekek számára: ének, 

furulya, különböző hangszerek.  

 Az anyag megválasztása a magyar gyermekjátékok és mondókák közül 

kerüljön ki. A hangterjedelem és a szöveg illeszkedjen a gyerekek életkorához. 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye 

figyelembe a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek 

hovatartozását.  

 Legyen rendszeres a körjáték, illetve a különböző táncos mozdulatok 

gyakorlása. Célszerű egyéni vagy páros táncokat tanítani. 

 Az ismétlő dal maximum kettő legyen, ezeket addig kell játszani, amíg a 

gyerekek igénylik.  

 

 

10.2.2 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 képesek felidézni legalább 10 mondókát és éneket 

 szívesen játszanak népi gyermekjátékokat, 

 képesek felidézni legalább 10 mondókát és éneket 

 szívesen játszanak népi gyermekjátékokat, 

 tudnak a gyerekek természetes tempóban járni, és tempót tartani, 

 egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza egyedül is, 

 felismerik a magas és mély éneklés közötti különbségeket, maguk is tudnak 

magasabban vagy mélyebben énekelni, 

 felelgetős játékokat folyamatosan az óvónő segítsége nélkül is el tudnak 

énekelni. 

 ismerik a halk, hangos közötti különbséget, tudnak halkan, hangosan énekelni, 

tapsolni, beszélni, 

 felismerik a dallamot, dúdolásról, hangszerről 

 tudnak dallamot bújtatni 

 megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit, zörejen, beszédhangon 

egyaránt, 

 megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától 

 helyes testtartással végeznek egyszerű, táncos mozdulatokat, 

 ismernek és képesek megformálni néhány térformát pl.: kör, csiga stb. 

 ütőhangszereket használnak 

 képesek egyszerű, negyed ritmus értékű mozdulatokkal kísérni mondókát, 

dalokat 
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 érdeklődéssel, türelmesen végig hallgatják a zenehallgatásra szánt dalokat, 

zenedarabokat. 

 

10.3  Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás a kézimunka, ábrázolás 

különböző fajtái, a műalkotásaikkal való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermekek személyes élményeiket, elképzeléseiket, a 

környezetükből való képeket, formákat jelenítik meg ezekben a tevékenységi 

formákban. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Fontos a vizuális jelrendszer megismertetése (pont, vonal, folt, színek, 

formák) a tapintási ingerek erősítése, a szín-és formavilág gazdagítása. 

A cigány képzőművészetből az élénk színvilág (piros, vörös, sárga, narancs, 

lila kedvelt használatának) a természethez fűződő őszinte viszony bemutatása, 

érzékeltetése a feladatunk. 

 

A szervezett ábrázoló tevékenység célja az egyszerű, de minél többféle 

eszköz, anyag, technika megismertetése a gyermeki tevékenykedés örömének 

átélése, az „én csináltam „élményének a biztosítása. Maga a tevékenység s ennek 

öröme a fontos nem a mű, nem eredmény. 

Ezen tevékenységek az óvodapedagógus által biztosított feltételekkel, az 

egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai 

kifejezőképesség; komponáló-, térbeli tájékoztató és rendező képességek alakulását, 

a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 

gyermekek térforma és színképzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk 

fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép irántinyitottságuk, igényességük alakítását.  

A rajzolás, festés, gyurmázás, vágás, ragasztás, fonás, varrás, barkácsolás stb. 

fejleszti a gyermekek fantáziáját, finommotorikáját, szem-kéz koordinációját, 

vizuális kifejezőkészségét. 

 

10.3.1 Az óvodapedagógus feladatai 

 

 Naponta biztosítani kell a rajzolást, ábrázoló tevékenységet. A nap nagy 

részén, szabadon választható tevékenység. 

 A heti tervezett eszköz mellett más eszköz is legyen. 

 A tevékenység kerüljön középpontba, a technikát kell megtanítani.  

 Az óvodapedagógus dolgozzon együtt a gyermekkel, csinálja azt, ami a heti 

feladat. A kisebbeknek elsősorban mutass a technikát, a nagyobbaknak 

mutassa és magyarázza, a legnagyobbaknak elég a magyarázat.  

 Engedje, hogy a gyerekek szabadon dolgozhassanak az eszközökkel, a 

szabályok betartása mellett.  

 Beszélgessen a gyerekekkel, javasoljon, ha ez szükséges.  

 Ügyelni kell, hogy balesetveszélyes eszköz ne maradjon elérhető helyen. (olló, 

tű, stb.) Meg kell, tanítani a gyerekeknek a rendeltetésszerű eszközhasználatot.  

 Nem célszerű hatnál több gyermekkel dolgozni egyszerre.  

 Legyen elegendő lap, eszköz. Legyen az elkészült munkáknak helye.  

 Kisebbeknek célszerű biztosítani a kezükhöz jobban igazodó színeseket, 

krétát.  

 A tevékenység során külön gondot kell fordítani a balkezes gyerekekre, 

lehetőleg biztosítani kell nekik a balkezeseknek megfelelő eszközöket (olló, 

stb.). 
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 Az elkészült produktumokat személyre szabottan, pozitívan, de a valóságnak 

megfelelően értékelje.  

 Jó, ha van több napon át tartó munka is, készíthetnek ajándékot, 

barkácsolhatnak meglepetést.  

 Ügyelni kell az anyagok takarékos használatára.  

 Biztosítani kell, hogy a gyerekeke rendet rakjanak maguk után (törlő, tiszta 

víz, stb.). 

 A nagyobbak segíthetnek a kisebbeknek, de ne készítsék el helyettük.  

 Az óvodapedagógus által készített produktum kötődhet a zenei, irodalmi 

anyaghoz, évszakokhoz, a négy őselemhez, megjelenhet a komplexitás.  

 

10.3.2 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 többféle technikát alkalmazva képesek elképzeléseiket vizuálisan kifejezni, 

 rendeltetésszerűen használják az eszközöket, 

 koordinált szem-kéz mozgással rendelkeznek 

 felismerik a téri irányokat, a síkban is tájékozódnak 

 jó reprodukáló képességgel, vizuális emlékezettel rendelkeznek. 

 

 

10.4 Mozgás 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődési 

szakasza.  

A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testnevelés 

fontos feladatok. A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes 

mozgását (járás, futás, ugrás, függés, egyensúlyozás, dobás,). Fejlesztik a testi 

képességeket, mint erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. Kedvezően 

befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-képességét, az egyes 

szervek teljesítőképességét és az egészséges versenyszellem alakulását.  

 

A mozgás szervezeti keretei: a mindennapi testnevelés és a hosszabb 

időtartamú szervezett mozgás. Hetente egyszer helyben megválasztott mozgásanyag 

változatos gyakoroltatásával szervezett keretek között, hosszabb időn keresztül 

fejlesztjük a gyerekek testi képességeit. 

A mozgáskultúra fejlesztése mellett a torna, mozgásos játékok segítik a térben 

való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntés és az alkalmazkodóképességet, a 

szem-kéz koordináció fejlődését. A kéz finom mozgásainak fejlesztésére sokféle 

lehetőség van különböző kézi-szerek alkalmazásával. Jó idő esetén a természet 

elemeinek edző hatását kihasználva a szabadba történik. 

 

10.4.1 Az óvodapedagógus feladatai 

 A mozgás hetente egy alkalommal minden korcsoport számára kötelező. 

 A mozgás legyen rendszeres, egészségfejlesztő, igazodjon a gyermekek egyéni 

fejlettségéhez. 

 A feladatok legyenek változatosak, sokszínűek, örömteli, érzelmi biztonságban 

zajló gyakorlási formákat biztosítson. 

 A komplex testmozgások épüljenek be az óvodai élet egyéb tevékenységeibe. 

 Teremtsen arra lehetőséget, hogy időnként a kisebbek jelenléte nélkül 

játszhassanak mozgásos játékokat a legnagyobbak.  
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 A kötelező testnevelést a tízórai előtt kell tartani.  

 A testnevelésen a határozott vezetési stílus javasolt. A gyereknek meg kell 

tanulni az önérvényesítés mellett az engedelmességet is, követni kell a felnőtt 

utasításait.  

 A gyerekek öltözzenek át, az óvodapedagógus legyen tornára alkalmas 

ruházatban.  

 Erős és terhelő mozgásokat kell végezni, fejlesztő, edző hatású mozgást kell 

biztosítani.  

 Változatos formában szervezhetők a testnevelés foglalkozások. A gyakorlás 

mindig hosszan tartó legyen, jelenjenek meg a 2-4-8- ütemű gyakorlatok.  

 A különböző ütemű gyakorlatokat azoknak kell tökéletesen elvégezni, akiktől 

képességeik alapján elvárható. 

 Legyenek változatos: egyéni, páros és csapatfoglalkozások. 

 Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására. 

 Havonta legalább egy alkalommal alkalmazni kell a labdát. 

 

10.4.2 A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 a gyermeket összerendezett mozgás jellemzi  

 fontos számára, és örömet nyújt a mozgás 

 ismerik a vezényszavakat és azok szerint cselekednek 

 korának megfelelően fejlett a téri tájékozódó képessége 

 rendeltetésszerűen használja az eszközöket 

 szabálykövető magatartás kialakulása 

 

 

10.5 A külső világ tevékeny megismerése 
 

10.5.1. Emberi, természeti, tárgyi környezet 

 

A környezeten értjük mindazt, ami körülvesz bennünket, aminek mi is alkotó 

elemei vagyunk, amiben az életterünk van, ahonnan az életfeltételünket biztosítjuk. A 

természet- társadalom- ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés 

egészében jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyerekek újra játsszák életüket. 

Újra élik az óvodában mindazt, amit a mindennapokban, a családban, az óvodában 

vagy tágabb környezetükben látnak, hallanak, tapasztalnak.  

A környezettel való szoros kapcsolat, az életfolyamatok újrajátszása nemcsak 

arra ad lehetőséget a gyermekeknek, hogy a benne lévő feszültségek feloldódjanak, 

hanem elősegíti számára a társadalomba való későbbi bekapcsolódást. A környezeti 

nevelésnek nincsenek időkeretei, egymástól mereven elhatárolódó szervezeti keretei, 

formái.  

A természet megismertetése, megtapasztaltatása, megszerettetése és védelme 

mindenkori feladatunk. Célunk olyan gyermekeket nevelni, akik ismerik és szeretik a 

természetet, fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet szépsége iránt. 

Helyi környezeti megfigyelések segítségével kapcsoljuk az itt élő és dolgozó emberek 

tevékenységi formáihoz természeti sétáinkat. Egy-egy mozzanatot kiemelve 

foglalkozunk egy-egy jelenség mélységeivel.  

A kiválasztott témák feldolgozása gyűjtőmunkával kezdődik. Az 

óvodapedagógus segíti a gyerekek önálló tájékozódását, a szülőkkel való 

együttműködés megteremtését. A gyűjtőhely kijelölése, a behozott anyagok, tárgyak 
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együttes feldolgozása erősíti a közösségi szellemet. Az óvodapedagógusok a 

különböző keretek és formák között részt vesznek a spontán és szervezett tanulási 

folyamatokban. Ahol, és amiben szükséges segítenek, irányítják a folyamatot és a 

gyerekeket is. Lehetőségük nyílik, hogy megállapítsák, milyen képesség szintre jutott 

el egy-egy gyermek, hogyan hatott értelmi fejlődésére, neveltségi szintjére, 

magatartási alakulására.  

A gyerekek megfigyelhetik játékos tevékenységeken keresztül aktívan és 

fokozatosan közvetlen természeti környezetüket. Tapasztalatszerzési irányultságukat 

saját érdeklődésük is befolyásolhatja. Tapasztalatszerzésük módja és időtartama 

egyénenként változó lehet. Ismeretszerzésük mértékétől függően mélyülhetnek el egy-

egy téma feldolgozásán. Felfedezéseiket megoszthatják társaikkal, 

óvodapedagógusukkal és családtagjaikkal. Frissen szerzett ismereteiket a közös 

játékban alkalmazhatják, átadhatják, más összefüggésben továbbfejleszthetik.  

 

10.5.1.1. Az óvodapedagógus feladatai 

 

 Az óvodapedagógusok alakítsa ki a környezet megismerésének lehetőségeit. 

Megfelelően tervezett, szervezett környezeti feltételeket teremtsen, melyek 

között a gyerekek tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek. 

 A játékot tanulási lehetőségnek tekintse, ahol a gyermekek feldolgozhatják 

mindazt, ami spontán vagy a szervezett tanulás közben rájuk hatást gyakorol.  

 A játékos tanulásban a környezeti témák állnak középpontban, ehhez kapcsolja 

más tevékenységi területek foglalkozási tárgyait és azok tartalmát.  

 A környezetismeret témaköreit folyamatban láttatja, és nem szabdalja szét 

életkori és képességbeli különbségek miatt. 

 Lehetőséget ad a gyereknek ahhoz, hogy az adott témakörök tartalmi 

feldolgozásakor minden gyerek annyit dolgozzon fel, amennyit képességei 

engednek.  

 A fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására.  

 

10.5.2. Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek a birtokába jut a gyerek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és 

téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-sík és mennyiségszemlélete. A 

családban szerzett tapasztalatoknak a rendszerezése, továbbmélyítése, fejlesztése, 

bővítése, a tudatosabb óvodai nevelés keretén belül változatos módszerek, eszközök 

alkalmazásával valósul meg.  

 

A tudatos fejlesztés során két fejlettségi szintet veszünk alapnak. Az egyik kb. 

5 éves korig tart, melynek során a matematikai kíváncsiság és érdeklődés 

kibontakozásának segítése a feladatunk, a másik pedig az ezután következő 

életszakasz, amit a gyermek az óvodában tölt. A második szint az intenzív fejlesztés 

szakasza melynek során az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok 

megszerzésére, részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása 

történik. A két szint nem ilyen élesen határolódik el életkorilag egymástól, 

gyermekenként más-más fejlettségi mutatókkal találkozhatunk. Éppen ezért 

mindennap igyekszünk a játék nyújtotta lehetőségeket kihasználva fejleszteni a 

gyerekek matematikai képességeit, és az iskolába készülők heti szervezett 
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fejlesztésébe is bekapcsolódhatnak a kisebbek érdeklődésük, képességük fejlettsége 

szerint.  

 

A fejlesztések során nem az a cél, hogy ismerettömeget zúdítsunk a 

gyerekekre, hanem azt a lehetőséget igyekszünk megteremteni, hogy a gyerekek 

változatos tevékenységek során felfedezhessenek és a matematikai tanulásban játékok, 

játékos feladatok során fejlődjenek képességeik, alakuljon ki bennük pozitív viszony a 

későbbi matematikai tanuláshoz. 

 

10.5.2.1. Az óvodapedagógus feladatai 

 

 matematikai tapasztalatok nyújtásakor eszközök, helyzetek biztosítása 

 a kialakult játékokban, helyzetekben az adódó lehetőségek felismerése és 

kihasználása 

 a gyerekek egyéni ötleteinek, igényeinek, aktuális élményeik figyelembevétele 

a szervezés során 

 a képességek fejlesztése játékosan 

 logikai alapműveletek gyakoroltatása. 

 

 

10.5.3. A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 megjelenik a szándékos figyelem és bevésés 

 észreveszi a megoldásra váró helyzeteket és van ötlete a megoldásra 

 a cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van 

 megért és használ matematikai fogalmakat úgy, mint több-kevesebb, 

ugyanannyi stb. 

 képes halmazokat összehasonlítani, az összehasonlítást megfogalmazni 

 képes kisebb számosságú (kb. 5-6) halmazt látás alapján azonosítani 

 nagyobb számosságú halmazt számlálással azonosít 

 a megismerő képességek közül az értékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet 

magasabb szintre fejlődnek, tudatossá, szándékossá fejlődnek 

 térbeli síkbeli formákat azonosítanak és szétválogatnak 

 

 

 

11. Tervezés 
 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés csak a 

jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg. 

 

           11.1. Nevelés tervezése 

A csoportnaplóba félévente készítjük el a nevelési tervünket, s ennek megfelelően az 

értékeléseket. S ezekre az értékelésekre épül a következő hat hónapra szóló tervezés. 

A feladatoknak egymásra kell épülniük. A nevelés tervezésének tartalmaznia kell a 

gondozási, szociális, közösségi viselkedést, együttműködést, szervezési feladatokat, 

egészséges életmódot, amely az adott csoportra általánosan vonatkozik. Év végén az egész 

évet röviden kell értékelni. 
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10.5 Tanulás tervezése 

A tanulás tervezése az éves tematikus terv alapján történik.  A külső világ tevékeny 

megismerése környezeti és matematikai alapokon, a testnevelés valamint a zenei képesség 

fejlesztés kötelezően a tematikus terv alapján dolgozandó föl. Az ének-zene, mese-vers, 

illetve ábrázolás, pedig ajánlás, amely szabadon felhasználható.  

A heti tervezés a tematikus terv alapján történik, a témát egy hét alatt kell feldogozni.  

A mese-versnél ugyanaz a téma. Egy héten a betervezett verset, vagy mesét kell 

változatosan gyakorolni, illetve vers-, vagy meseismétlést is hozzácsatolni. 

Éneknél egy hétre ugyanaz a téma, képességfejlesztés, ismétlő dal, vagy mondókát 

tervezek be. Fontos, hogy a zenehallgatást is témának megfelelően tervezzük. Naponta annyit 

kell megvalósítani a heti anyagból, ami szükséges és lehetséges. 

Rajzolás, festés, kézimunka során a technikát kell eltervezni, az elkészítendő 

produktumra szóló javaslatot, pedig mellé írjuk. 

A külső világ tevékeny megismerése környezeti és matematikai alapokon 

tevékenységnél heti bontásban csak az anyagot kell meghatározni. Változatos módszereket 

alkalmazunk: kooperatív technikák, drámajáték. A csoportnaplóban zöld színnel jelöljük a 

kompetenciaalapú óvodai programcsomagból kiemelt témajavaslatokat, valamint az 

alkalmazott kooperatív módszereket és az IKT alkalmazását. Piros színnel jelöljük a 

drámapedagógiai módszereket. Három differenciálási szintet jelölünk meg. Hetente legalább 

két kooperatív technikát kell alkalmazni a pedagógusnak. 

A kompetenciaalapú óvodai programcsomag alkalmazása a pedagógusok számára 

alternatív. 

Testnevelésnél a főgyakorlatot és a játékot kell tervezni a tematikus terv alapján. 

 

11.3 Kötelező mérés és fejlődési napló vezetésének szabályai 

A gyermekek egyéni fejlődéséről, kidolgozott szempontok alapján fejlődési naplót 

vezetünk. Minden gyerekre vezetni kell a meghatározott területekre. Minimum évente két 

alkalommal kell bejegyezni, s rendkívüli esetben, ha visszaesés érzékelhető, akkor többször 

kell bejegyezni és tervezni a fejlesztő feladatokat. 

Az egyéni fejlődési naplónak tartalmaznia kell a családlátogatási tapasztalatokat, rövid 

anamnézist, befogadási tapasztalatokat, s a gondozási feladatok tervezését. Le kell írni a 

befogadási feladatokat is. 

 Óvodába lépéskor részletes anamnézist kell felvenni minden gyermekről. 

A gyermekekről óvodáskor elején megfigyelési szempontok alapján feljegyzéseket 

készítünk, kijelöljük a fejlesztési feladatokat, négy éves korban, de legkésőbb az 5. életév 

betöltéséig elvégezzük a DIFER mérést, ezt követően az iskolába lépést megelőző nevelési év 

őszén megismételjük.  

A DIFER mérés után az esetleges hiányokat, s azok fejlesztési lehetőségét egyéni 

fejlődési naplóban kell bejegyezni, megtervezni. 

A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, írásban rögzítjük. A gyermek 

fejlődéséről a szülőt három havonta tájékoztatja az óvodapedagógus. A tájékoztatás nyugodt 

körülményeit szükséges biztosítani (hely, idő a bizalmas beszélgetésre.) 

 

12. A fejlődés összes jellemzője az óvodáskor végére 
 

A gyermek belső érése, valamint az őt érő külső hatások (család, óvoda stb.) 

eredményeként a gyerekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai 
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élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben az óvodásból iskolássá érik. 

A megfelelő fejlettségi szintnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek 

egyformán szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

 

1. A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 éves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak a testarányai, megkezdődik a fogváltás. Mozgása 

összerendezettebb, harmonikusabb finommozgásra képes. Erőteljesen fejlődik a 

mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani képes (jó egyensúlyérzék, pontos finommozgások). 

 

2. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődéssel készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá 

teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik 

(testsémája kialakult, jó a térérzékelése, ismeri a téri irányokat térben és síkban), vizuális és 

akusztikus differenciálásra képes. 

 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél  

 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,  

 megjelenik a tanulás alapját képző szándékos figyelem, fokozatosan növekszik 

a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,  

 a cselekvő-szemléltetés és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 

 

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 (a fogváltással is 

összefüggő nagy 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 

lakhelyét, 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. 

 

3. Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyerek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, 

képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermek 

társaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehető teszi. A szociális érett gyermek 
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 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését; 

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet.  

 

4. Az 5 éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat 

célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus, testi, lelki, szociális fejlődésének 

elősegítése.   

 

5. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális 

szakemberek segítségével való fejlesztéssel érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériuma a befogadó 

intézmény elvárásai alapján fogalmazódik meg. 

 

 

 

13.  Gyermekvédelem 

 
Az óvoda ellátja a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, felderíti a gyermekek 

fejlődését veszélyeztető okokat és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások 

megelőzésére, illetve ellensúlyozására.  

Az óvoda a gyermekvédelmi jelzőrendszer része, együttműködik a jelzőrendszer 

tagjaival. 

A gyermekvédelmi felelőst az óvodavezető bízza meg. Az óvodavezető gondoskodik 

arról, hogy a gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége a szülők számára nyilvános 

legyen.  

 

A nevelési év elején az óvodavezető koordinálásával megtörténik a HH és HHH 

gyermekek azonosítása. A gyermekvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve 

beazonosítja a veszélyeztetett, védelembe vett gyermekeket.  

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján 

„67/A. §
537

 (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj536idefed
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c)
538

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 

a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek,” 

 

Pedagógiai-pszichológiai szempontból hátrányos helyzetű az a gyermek, aki 

 az átlagnál nehezebb körülmények között él, 

 környezeti ártalmaknak van kitéve, 

 normálisan fejlett, fiziológiailag nem sérült gyermek, aki gátolt abban, hogy 

adottságainak megfelelő ütemben fejlődjenek képességei. (szociális 

dominancia) 

 

Pedagógiai pszichológiai szempontból veszélyeztetett az a gyermek, akinek testi, lelki, 

értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő, gondviselő nem biztosítja. (Pl.: elhanyagolás, 

alkoholizmus, bántalmazás) 

 

A pedagógus gyermekvédelmi feladatai: 

 

1. Általános feladatok: 

 

 Odafigyelés a gyermekre, ha megváltozik a gyermek magatartása, vagy 

teljesítménye, meg kell keresni az okot. 

 Gyermekszeretet, derűs, kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

 A mássággal való természetes együttélés. 

 A gyermeki jogok biztosítása. 

 

2. Speciális feladatok: 

 Kapcsolattartás a szülővel, nevelőszülő tanácsadóval, kirendelt gyámmal, 

pedagógusokkal, illetve a segítő intézményekkel. 

 Tájékoztatás és információközvetítés 

 Különböző prevenciós jellegű programok kezdeményezése, szervezése, 

szabadidős tevékenységek szervezése. 

 A jelzőrendszerként funkcionálás. A veszélyeztetettséget a pedagógiai-

pszichológiai oldalról közelítjük meg.  

 Jelzési kötelezettség veszélyeztetettség, gyermekbántalmazás gyanúja 

esetében, valamint igazolatlan hiányzáskor. 

 Esetmegbeszélés kezdeményezése, részvétel azokon. 

 Alapellátásba tartozó intézkedéseket kezdeményezhet. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj537idefed
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 Családlátogatás a gyermek környezetének feltérképezése céljából. Ehhez a 

szülő, gondviselő beleegyezése szükséges.  

 Együttműködés más szakemberekkel: gyermekjóléti szolgálat, védőnő, 

pszichológus, stb. 

 

Pedagógiai eljárások 

 

Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeknél még inkább fontos a derűs, 

érzelmi biztonságot nyújtó légkör biztosítása. A környezet esztétikája, a pedagógusok, az 

óvodában dolgozók szeretetteljes, egyéni bánásmódja megnyugtató annak a gyermeknek aki 

„zaklatott „családból érkezik az óvodába, ahol esetleg kevesebb figyelem veszi körül. Az 

ingerszegény környezet ellensúlyozásaként az óvodában sokféle eszközzel és azok 

kezelésével, használatával ismerkedhet meg. A rendszeres óvodába járást igyekszünk elérni 

ezeknél a gyermekeknél. A hosszabb hiányzások alkalmával fontosnak és hasznosnak tartjuk 

a családlátogatást, a család-és gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést. Ezeknek a 

gyermekeknek az önbizalma sokszor sérült. A személyiségük, az énképük pozitív irányba 

történő megerősítése érdekében külön feladatokat kapnak melynek teljesítése esetén 

dicséretben részesülnek. A saját képességeikhez igazított feladat elvégzése sikerélményhez 

juttatja őket, mely jó irányba mozdíthatja önértékelésüket. A szülő-gyermek viszonyának 

elmélyítését, közös élmények biztosítását segítjük különféle rendezvények szervezésével. Az 

együttmozgás, a közös játékkészítés, az együttversenyzés összekovácsoló erő, ami mégiscsak 

erősíti a már meglévő köteléket. Tudatosan szervezzük ezeket a programokat a gyermek, a 

család és az óvoda összekovácsolása érdekében, mert ha ez a kör erős, akkor a problémák 

megoldásában is hatékonyabban tudnak együttműködni. 

 

A problémák okainak feltérképezése során fontos, hogy olyan módszereket 

alkalmazzunk, amelyek segítenek a család megismerésében és a pedagógus kompetenciájába 

tartoznak.  

 

Ezek: 

 anamnézis készítése 

 korai emlékek felidézése 

 a család szociogramjának elkészítése 

 családrajz 

 megfigyelés. 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenység alapelvei: 

 

 A titoktartási kötelezettség szakszerű értelmezése. A pedagógus titoktartási 

kötelezettsége addig terjed, amíg az ő hatáskörébe tartozik, ami túlmutat a 

kompetenciánkon, azt szakemberre bízzuk.  

 A segítséget, támaszt igénylő megkülönböztetés nélküli segítése, tiszteletben 

tartása.  

 A függőségi helyzettel, kiszolgáltatottsággal soha nem szabad visszaélni.  
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14. Az óvodánk kapcsolatrendszere 

 
14.1. A szülő, gyermek, pedagógus együttműködésének alapelvei: 

 

 A nevelésben az óvoda elismeri a család elsődlegességét, elfogadjuk a szülőt 

abban az esetben is, ha a gyermeknevelésben hiányosságokat tapasztalunk. 

 A szülőkkel való kapcsolatunkban az őszinte odafordulást, az empátiát és a 

segítő szándékot éreztetjük. 

 A kapcsolatunkat a tapintatra építjük, és arra törekszünk, hogy ez tovább 

mélyüljön a közös programok, együttes tevékenységek alkalmával. 

 Elismerjük és elfogadjuk a család szokás és szabályrendszerét, tapintatosan 

befolyásoljuk az életmód jó szokásainak alakításában. 

 Tiszteletben tartjuk a családok vallási hovatartozását, igény szerint lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy az óvodában heti egy alkalommal hitoktatás legyen. 

 

           14.2.Az együttműködés formái: 

 

 Szülői értekezlet. Célunk, hogy a hagyományos szülői értekezlet helyett olyan 

kötetlen, problémaorientált megbeszélésekre kerüljön sor, ahol a szülők 

őszintén elmondhatják észrevételeiket, közösen kereshetik a megoldásokat, 

tevékenyen, aktívan részt vehetnek. Pl.: különböző játékos feladatokkal, 

konkrét esetmegbeszélések során.  

 Személyes találkozások. Ezek elsősorban olyan esetekben hasznosak, amikor a 

szülővel bizalmasan kell megbeszélni a gyermekkel kapcsolatos problémákat, 

észrevételeket. Ezeket kezdeményezheti a szülő is, a helyszínt és az időpontot 

az óvodapedagógussal egyeztetve. 

 Közös programok. Ezek lehetnek játszóházak, kirándulások, közös munkák.  

 Nyílt napok. Ilyenkor betekintést nyer a szülő az óvoda életébe, figyelemmel 

követheti gyermeke tevékenységét. 

 Ünnepek, hagyományápolás.  

 Családlátogatás. Fontos szabály, hogy csak akkor lehetséges, ha abba a szülő 

beleegyezett. Ennek célja elsősorban a gyermek családi hátterének, 

szociokulturális környezetének a megismerése.  

 

14.3. Intézményünk együttműködik a következő szervezetekkel: 

 

 Ináncs Község Önkormányzata 

 Csobád Község Önkormányzata  

 Hernádszentandrás Község Önkormányzata 

 Ináncs, Csobád Községek köznevelési Intézményfenntartó Társulása 

 Nemzetiségi önkormányzatok 

 Arany János Általános Iskola 

 Gyermekorvos, védőnő 

 Kiművelt Emberfőkért Közalapítvány 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Encsi Járás óvodái 

 Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

 Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 
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15. Óvodai életünk hagyományai 
 

Fontos szerepet tölt be óvodánkban a hagyományápolás. Értjük ezen a régi népi 

hagyományokat, és azokat a rendezvényeket szokásokat, amelyek az évek során 

hagyománnyá alakultak át. Figyelünk arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a régmúlt 

szokásaival, ezen belül is azokkal, amelyek a településre jellemzőek és a mai napig is fenn 

maradtak. Pl.: őszi betakarításhoz kötődő szokások, kántálás, betlehemezés, locsolkodás. 

 

A népi hagyományok megismerése, gyakorlása során összekötődik a múlt a jelennel és 

céljaink szerint így a jövővel is. Az őszi, téli, tavaszi, nyári ünnepkörökhöz kapcsolódó dalok, 

rigmusok megismerése, elsajátítása sajátos népies „ízt” varázsol az óvodába.  

 

A hagyományokká alakult rendezvényeink, szokásaink a következők: 

 

 Név-és születésnapok megünneplése a csoporton belül 

 Őszi vásár és játszóház 

 Szüreti hagyományok (Csobád) 

 Mikulás köszöntő 

 Karácsonyvárás 

 Farsang 

 Kisze-báb égetése (Csobád) 

 Anyák napja 

 Évzáró, Ballagás 

 Nyílt nap 

 Gyermeknap 

 Húsvéti Játszóház (Hernádszentandrás) 

 

Ezek az ünnepségek rugalmasan szerveződnek, az igények alapján.  

 

            Nem kötelező szolgáltatások: 

 

 Közös kirándulás a szülőkkel 

 Bábszínház látogatás, színház, mozi látogatás 

 

 

A csobádi Búzavirág csoport néphagyományőrző programot valósít meg a következő módon:  

 

Cél: 

 

 Feladatunk, hogy óvodásainkban tudatosan és fokozatosan alakítsuk 

ki a népi nemzeti értékeinkhez, valamint a szülőföldünkhöz az itt élő 

emberekhez való pozitív érzelmi viszonyt.  

 Célunk a kisgyermekek érdeklődését, kíváncsiságát felkelteni, és 

megfelelő mértékben kielégíteni, a népi kultúra iránt.  

 Célunk a néphagyományok révén megőrizni azt a rengeteg tudást, 

tapasztalatot, amelyet elődeink felhalmoztak. A gyermekek gazdagabb 

érzelemvilágának kialakítása, szókincsük gazdagítása, ismereteik 

bővítése, a hagyományok ápolása és a népművészetek által. 
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 Óvodapedagógus feladatai: 

 

 Mindennapokba beépíti mindazon értékeket, amelyek a folklórból 

megőrzésre érdemesek, a csoport értelmi képességeinek megfelelnek.  

 Megteremti azokat a feltételeket, amelyek az óvodába lépés első 

pillanatától a néphagyomány-ápolást segíti. Mert a kisgyermeknek 

joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, 

ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal hiteles, követendő 

példákat kapjon.  

 A gyermekek jeleit a régmúlt használati tárgyaiból választják ki és 

ezzel a népi hagyományok őrzésében az első lépéseket megteszik.  

 Kiállítások, múzeumok látogatásával, szervezésével lehetőséget 

biztosít a magyar népi kultúra hatékonyabb megismeréséhez. 

 Felidézi képek, mesék, történetek, dalok, mondókák segítségével 

hogyan ünnepeltek, köszöntötték egymást és mókáztak régen az 

emberek. A jeles napokkal megismerteti gyermekeit, mely a hozzájuk 

kapcsolódó népszokások átélésére ad lehetőséget. 

 A népi kultúra tárgyait a népköltészet alkotásait a népi ízes beszédet a 

gyermekek érzelmein át építi be a gyermekek ízlésvilágába.  

 Ritmusérzéküket elsősorban népi ritmushangszerekkel fejleszti, 

harmonikus mozgásuk alakítása érdekében egyszerű tánclépésekkel 

ismerteti meg a gyerekeket.  

 A gyermekek zenei, irodalmi és vizuális nevelését is e gyökerekből 

táplálja, amelynek anyagát a népművészet értékes és szép alkotásaiból 

válogatja össze.  

 Mozgásigényük kielégítése érdekében népi gyermekjátékokat, 

versenyjátékok tanít. Mindezeket beépíti a gyermekek mindennapi 

életébe, s kihasználja a közösségteremtő emberformáló hatását.  

 Játszóház keretében és sportdélutánon népszerűsíti ezeket a játékokat 

és a szülők körében a szülőknek szervezett táncház keretében 

lehetőséget biztosít ezen ismeretek átadására (mint például: a 

népköltészet s ezen belül: népmese, mondóka, közmondások, 

szólások, találós kérdések, rigmusok, népi gyermekjáték dalok; 

díszítőművészet: néptánc, népzene, népi gyermekjáték szerek).  

 Megismerteti óvodásait elődeink néhány jellegzetes használati 

tárgyával, játékával, amelyek nagy része természetes anyagból 

készült. 

 Lehetőséget biztosít, hogy a gyermekek saját kezűleg készítsenek népi 

játékokat,  széles körben megismerteti őket a népi kismesterségekkel, 

megteremti ennek feltételeit és ezáltal érzékelteti a természetes 

anyagok puhaságát, melegségét, nyugalmát. (gyapjú, fa, gyékény, 

agyag, csuhé, csutka)  

 A bábozás megszerettetését segíti elő a rendszeres bábszínház 

látogatással és bábozással. 

 A munka keretein belül lehetőséget biztosít, hogy megismerkedjenek 

a paraszti élettel összefüggő munkafolyamatokkal, és az ahhoz 

kapcsolódó népszokásokkal. 

 A csoportnaplóban történő nevelési terv és a heti tanulási terv 

elkészítése során megtervezi a néphagyományőrző program elemeit, 
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konkrét tartalmát. A csoportnaplóban a hetente történő reflexió során 

rögzíti a néphagyományőrzés tapasztalatait, eredményeit.  

 

 

 

Fejlődés várható eredménye: 

 

 Pozitív irányba fejlődik a gyermekek közösségi érzése, erkölcse, 

anyanyelvi ismerete, beszéd és mozgáskultúrája.  

 Erősödik a művészeti érzékük, valamint alkotó kedvük, 

kézügyességük fejlődik. 

 Képesek felidézni 10-15 népi mondókát, rigmust. 

 Ismernek 4-5 népszokást és azt képesek eljátszani, felidézni. 

 Jártasságot szereztek 4-5 kismesterséghez tartozó kézműves 

tevékenységben. 

 Ismernek 2-3 népi hangszert és képesek megszólaltatni. 

 Szívesen báboznak, dramatizálnak. 

 Értékelik a népi kultúrát és hagyományokat, lehetőségeikhez mérten 

ápolják azokat. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programját az óvoda nevelőtestülete elfogadta. 

 

 

 

Ináncs, ……………………..                             ………………………………… 

                                                                               Ináncsi óvoda részéről 

 

                                                                            ………………………………… 

                                                                               Csobádi Tagóvoda részéről 

 

                                                                          …………………………………... 

                                                                         Hernádszentandrási Óvoda részéről 

                                       

                                                                                          

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programját az óvodavezető jóváhagyta. 

 

 

Ináncs, ………………………                            …………………………………… 

                                                                                         óvodavezető 

 

 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programjáról véleményezési jogával élt az Óvodai 

Szülői Szervezet. 

 

Ináncs, ………………………                               …………………………………….. 

                                                                                           ÓSZSZ elnöke 

 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatban egyetértési jogot gyakorolt 

az Ináncsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Ináncs, ……………………….                                ……………………………………. 

                                                                                                IRNÖ elnöke 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai Programjával kapcsolatban egyetértési jogot gyakorolt a 

Csobádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Csobád, ………………………                                 …………………………………… 

                                                                                           CSRNÖ elnöke 

 

 

Az Ináncsi Óvoda Pedagógiai programját megismerte a fenntartó. 

 

Ináncs, ………………………                                  …………………………………… 

                                                                                              fenntartó részéről 
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A dokumentum jellege: nyilvános.  

 

A pedagógiai program egy-egy példánya megtalálható: 

 

- az Ináncsi Óvoda óvodavezetői irodájában 

- a Csobádi Tagóvoda irodahelyiségében 

- a Hernádszentandrási Óvoda irodahelyiségében 

- az Ináncs, Csobád Községek Köznevelési intézményfenntartó Társulás 

székhelyén, Ináncs, Kossuth u. 26. sz. alatt.  

- a www.inancs.hu  weboldalon  

- http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_I

nfo_Publikus/Home/Index/028632  

 

A szülők, szakmai partnerek, lehetőséget kapnak arra, hogy előzetes egyeztetés után az 

óvodák irodahelyiségeiben elolvassák az Ináncsi Óvoda és intézményei Pedagógiai 

Programját.  

http://www.inancs.hu/
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_Info_Publikus/Home/Index/028632
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_latogatoknak/kir_info/!KIR_Info_Publikus/Home/Index/028632

