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BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
 

Felsőnána, Kéty és Zomba községek önkormányzatai mikrotérségi alapon, racionálisan és 

hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító, szakmai 

tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott, integrált intézmény alapítását 

határozták el, az azonos minőségű szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos működtetés érdekében. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 33. § (4) bekezdés alapján szervezett 

közös igazgatású közoktatási intézmény alapvető adatai: 

OM azonosító: 202180 

Az intézmény neve és székhelye: 

 Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde OM 202180 
7173 Zomba Ady Endre utca.22. 
 

I.1. Az intézmény német neve: 
Kreiskindergarten und Kinderkrippe von Zomba 

 

1. Az intézmény óvodai intézményegysége, tagintézményei: 
 

 
1.1. Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde  Kétyi Óvodai Tagintézménye 

7174 Kéty, Rákóczi utca 83.. 
 
1.2. Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde Telephelye 

 7175 Felsőnána, 7175 Rákóczi utca 4. 
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2. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei  
 
2013. január 1-től leválva a helyi általános iskolától a Zombai Körzeti Intézményi Társulás 

fenntartásában alakult meg a Zombai Körzeti Óvoda  Az intézményegységet jelenleg  3 

település alkotja. Kéty, és Zomba a 65-ös főút mellett helyezkedik el, Felsőnána pedig 

zsáktelepülés. Zombához viszonyítva ez a két település 10 km-es körzeten belül helyezkedik 

el.  

A székhelyintézmény Zombán van, amely három csoporttal működik. A kétyi és a felsőnánai 

tagóvodák egy-egy csoporttal működnek. Az intézmények dolgozói összetétele több éve 

lényegesen nem változott, hosszú ideje dolgoznak együtt. Így megfelelő szakmai 

kompetenciával rendelkező kollektíva alakult ki.  

 

2.1. Az intézmény személyi feltételei tagóvodánként: 

 

 

Felsőnána : 1 csoport 2 óvodapedagógus 1 dajka 
Kéty: 1 csoport: 2 óvodapedagógus 1 dajka 
Zomba: 3 csoport: 6 óvodapedagógus 3 dajka  
 

 

Mindegyik intézményegység falusi óvoda, tehát vonzáskörzete az adott település. 

Természetesen a szülők a munkahelyük és a város közelsége miatt egy-egy gyermeket nem a 

helyi óvodába írattak.  

A szülők anyagi helyzete heterogén képet mutat, amelynek alapján szociális és munkaerő-piaci 

helyzetük változó. Az álláskeresők száma növekvő tendenciát mutat a térségben, ennek 

következtében nem jelentős számban vannak hátrányos helyzetű és elvétve halmozottan 

hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek. 

Az óvodáknak az eltérő csoport- és gyermekszáma, valamint funkciója miatt különböző a 

szervezeti felépítése. A személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

biztosítottak. 
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2.2. Tárgyi feltételek 

A felsőnánai óvoda kétszintes épületben működik. A földszinten vannak az óvodások, az 

emeleten pedig a község alsó tagozatos tanulói. Tágas udvarral és jól felszerelt udvari 

játékokkal rendelkezik. A csoportszobák alapterülete egyenként 50 m2 , a beírt létszám 20-25 

fő körül mozog. A csoportszobák bútorzata és játékellátottsága megfelelő. Tornaszerekkel és 

fejlesztő eszközökkel is rendelkeznek. Közösségi és vizesblokkjai, valamint a nyílászárók az 

elmúlt időszakban lettek felújítva. Ezek száma megfelelő mértékben igazodik a gyermekek 

létszámához.  

 

A zombai óvoda rendelkezik a legrégebbi épülettel, melyet 2010 nyarán teljesen felújítottak. 

A csoportszobák bútorzata, és szőnyegei az elmúlt öt évben szinte teljes mértékben 

kicserélődtek.  Tornaszerekkel és fejlesztő eszközökkel rendelkeznek, de tornaszobája sajnos 

nincsen az intézménynek. Közösségi és vizesblokkjai a gyermeklétszámhoz viszonyítva 

elavultak. Van olyan blokk, amelyet több csoport is használ. Udvara szinte egyedülálló úgy 

méreteiben, mint a benne megtalálható növény és állatvilágban. Az EU-s előírások miatt az 

udvari játékok cseréje több ütemben került  végrehajtásra. Így mire végére ért a folyamat, az 

első játékok az amortizáció miatt már használhatatlanná váltak. Ezért állandó felújításra 

szorulnak a játékok. 

A kétyi óvoda 1988-ban a régi iskola épületének felújításával, két csoportszoba kialakításával 

gyönyörű, tágas környezetben lett kialakítva. Az óvoda egy csoportra csökkent létszáma miatt, 

a meglévő helyiségből tornaszobát alakítottak ki, amelyben korszerű tornaszerek és fejlesztő 

eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. A gondozási feladatokat ideálisan kialakított 

mosdóban tudják elvégezni. A csoportszobák bútorzata megfelelő. Nagy udvarral, változatos, 

megfelelő udvari játékokkal rendelkezik. Ezek megfeleltetése az EU-s előírásokhoz még 

folyamatban van.  
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3. Az óvodák rövid bemutatkozása  
 
Felsőnána: 

Egy csoporttal működő intézmény, a 2018/2019 tanévtől telephelye a székhelyintézménynek. 

Az intézmény egy 7oo fő körüli lélekszámú kisközségben működik, ahol átmenő forgalom 

nincs, így nyugodt környezettel, ám kevésbé frekventált körülményekkel rendelkezik. Az épület 

a 70-es években iskolának épült, annak földszintje óvodának átalakított. A gyermeklétszám 

nagyobb hányada ingerszegény környezetből tevődik ki, emiatt sok a hátrányos, 

beszédfejlődésében elmaradott óvodáskorú, ezért kiemelt nevelési feladatunk az anyanyelv 

fejlesztése, illetve óvodai nevelésünkben nagyobb szerepet kap a szocializáció. 

 

Kéty 

A Társulás másik tagóvodája Kétyen van, öt km-re a székhelyóvodától. Az óvoda egy vegyes 

életkorú csoporttal működik.  

Évtizedek óta van kapcsolatban a székhelytelepüléssel, annak intézményeivel (iskolával, 

óvodával) és kulturális életével egyaránt. Kéty településnek egyetlen intézménye az óvoda, 

ennek következtében központi szerepe van a település életében, ünnepeiben és természetesen 

hétköznapjaiban egyaránt. Ez az összefogás kihat az óvoda életére is, szívesen vállalja a 

település ünnepein műsorral való  részvételét. De a falu lakóssága is tevékenyen részt vesz az 

intézmény kezdeményezéseiben, pl. papír, műanyag gyűjtés, segítség egy-egy udvari játék 

megvásárlásában, annak elhelyezésében.  

A székhely településen kilenc éve működő egységes óvodás-bölcsődés csoportba több kétyi 

család íratta be.  Ezek a gyermekek óvodás éveiket végig ebben az intézményben töltötték. 

Jelenleg a székhelyen működő Mini Bölcsőde is potenciális lehetőség az édesanyáknak a 

munkakkezdéshez.  

 

 

Zomba  

 

Óvodánk, oktatási társulás irányítása alá tartozik, mint a Zombai Intézményi Társulás 

székhelyóvodája. Az intézmény épülete kastélynak épült, többször átalakított formában tágas 

teret biztosít a kisgyermekeknek. 2010-től teljesen felújított formában, úgy a külsejét tekintve, 

mint az épület belső terét- működik a z intézmény.  
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Az óvoda a falu központi részétől távolabb helyezkedik el, sok gyerek szülői kíséret nélkül, a 

helyi buszjárattal érkezik reggelente. A faluhoz tartozó külterületekről a falugondnoki járat 

szállítja az óvodásokat. Ebből adódóan kiemelt feladatunk többek között a gyermekek 

közlekedésre nevelése. 

A tágas, ősparkhoz hasonló zárt udvar, parkosított erdős rész, a különböző felületű talaj, ideális 

hely a gyermekek számára. A parkosított területen különböző díszcserjéken, fákon a gyermekek 

pontosan követhetik az évszakok változásának másságát, a környezetben élő madarak, kisebb 

állatok életét, mozgását, fejlődését. Ez a környezet biztosítja a természet szeretetére, védelmére 

való nevelés kiemelt közvetlen feltételeit. A szülők igénye miatt kérik, a német nyelv és 

hagyomány ápolását, néptánc, a sport és a hittan lehetőségének biztosítását az óvodában. 

Nevelési gyakorlat a 3-7 éves gyermek közösségben való nevelése, sokoldalú 

képességfejlesztéssel.  

A gyermek személyiségének egészére irányuló fejlesztés biztosításával gyermekközpontú, 

személyes bánásmóddal, ami figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságait, egyéni 

különbségeket és azoknak megfelelő bánásmódot, tartalmat és módszereket alkalmaz. 

Mindezt családias, derűs légkörben, fizikai, és érzelmi biztonság megteremtésével. Odaforduló 

szeretettel, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával éri el a 

gondozónő, óvodapedagógus. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül 

ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen 

tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, 

mely a későbbiekben segíti az óvodába, később a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet 

első éveiben ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni. 

Mindhárom intézményben a heti tevékenység része a néptánc, a nyelvi környezet 

megteremtése, a sport, gyógytestnevelés, logopédiai és szükség esetén a gyógypedagógiai 

megsegítés. 

Nevelőtestületünk saját Pedagógiai programot készített az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram), a Nemzetiségi óvodai nevelés irányelvei és 

alapelvei, és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján. 

Programunk szakmailag összehangolt rendszer, mely tartalmazza a szakmai önállóságunkat, az 

Alapprogram általános elveit, és a társadalom igényeit a gyermek érdekeinek figyelembe 

vételével, és egységben a három intézmény óvodájában. 

1.1. Óvodai hagyományok ápolása 
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Célunk mindhárom óvodában a sajátos hangulatú, eltérő szokásokkal zajló értékek közvetítése, 

identitástudat alakítása.  

 

A gyermekek közösséggel kapcsolatos hagyományai:  

1.  

- Közös megemlékezés a gyermek név, illetve születésnapjáról 

- Ajándékkészítés anyák napjára  

- Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása 

- Advent, Adventfeier (koszorú, naptár, díszek, gyertyagyújtás), 

- Télapó, Nikolaustag dalok, versek 

- karácsony, Weihnachten (dalok, versek, mézeskalács), 

- húsvét, Ostern hímes tojás, teremdíszítés  

- márc. 15-ei ünnepély, 

- farsang, Fasching farsangi dalosjátékok, mesedramatizálás 

- gyermeknap évzáró műsorok, Sommerfest (udvari díszek készítése, iskolába menő 

gyerekek búcsúztatása „Schultüte”) 

- Anyáknapja, Muttertag (rövid műsor édesanyáknak, nagymamáknak), 

- Népi hagyományok, szokások ápolása 

- Őszi tavaszi tanulmányi kirándulások: szüret, termények gyűjtése 

szülőkkel kezdeményezett kirándulások, nagyobb városok  

városképének, nevezetességének bemutatása 

- a zombai szüreti felvonuláson való részvétel 

- nemzetiségi napok megszervezése, részvétel az általános iskola által szervezett 

lampionos felvonuláson gyerekekkel és szülőkkel (Martinstag) 

 

2. Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok: 

- Szakmai napok szervezése, látogatása 

- Továbbképzéseken szerzett ismeretek átadása, megvitatása 

- Közös ünnepélyek szervezése 

- Aktuális témák feldolgozása munkaközösségi foglalkozás keretein belül 

- Szoros együttműködés a Szülői Munkaközösséggel, és annak 

kezdeményezéseivel: Adventi vásár megszervezése 
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A TAGÓVODÁK NEVELÉSI GYAKORLATA 
 
 

Zombai Körzeti Óvoda Kétyi Tagóvodájának kiemelt feladata : 

Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés - hagyományok, szokások megőrzése, 

rendezvényekhez, jeles napokhoz való kapcsolódása 

 

Fontosnak tartjuk a kultúra átörökítését, a hagyományok ápolását, de mindig a helyi 

sajátosságokra, lehetőségekre, szokásokra alapozva. Úgy gondoljuk, hogy az előzőek elérését 

komplexen a kulturális tartalmak átadása közben tudjuk leghatékonyabban megvalósítani, jeles 

napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan. Ezáltal is fejlődik a gyermekek mozgáskultúrája, 

kifejezőkészsége, kommunikációja, figyelme, kitartása, feladat- és szabálytudata, pontossága, 

önfegyelme, segítőkészsége, téri tájékozódása, koordinációja, több érzékszervük, viselkedési 

mintát ad, illemszabályra tanít stb. Minden esetben a differenciálás, és az egyéni bánásmód 

elvét követjük /tehetséggondozást végzünk/.   A kultúra átadás közben a gyermekek érzelmi 

skálája megerősödik, magasabb rendű érzelmei lesznek. Az ünnepségek alkalmával a gyermek 

komplexen találkozik a műveltségi területekkel, hiszen helyet kap benne a dramatizálás, zene, 

tánc, díszítő művészet stb. Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek képesek legyenek a szép és 

örök értékek befogadására. A próbák, a gyakorlás, a térbeli elhelyezkedés a közösségi szellemet 

hivatott elmélyíteni Az átélt közös élmény erősíti a közösséghez tartozás érzését, a közös 

kapcsolatokat, és mindez közösségformáló erő. A szocializáció szempontjából különös 

jelentőséggel bírnak a közös élményekre épülő tevékenységek, melyekhez változatos 

élethelyzeteket próbálunk biztosítani. Ezek a programok széleskörű lehetőséget biztosítanak a 

szoros kapcsolattartásra a családokkal, közművelődési intézményekkel, valamint a társulás 

óvodáival és civil szervezetekkel. 
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Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Telephelyének kiemelt feladata : 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása- 
 
Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyerekek sokféle tevékenység közben, a 

felnőttekhez és társaikhoz való viszonyának fejlődése során sajátít el. A beszéd sorosan 

kapcsolódik a kommunikációhoz, a szocializációhoz, a gondolkodáshoz  -  az önkifejezés fontos 

eszköze is.  

A beszéd által a gyermekeknek növekszik: 

 biztonságérzete 

 tájékozottsága 

 ismerete 

Az anyanyelv fejlesztése legnagyobb sikerrel és leggyorsabban  az óvodáskorban végezhető. 

A helyes, szép beszéd kihat a gyermekek pozitív érzelmeire, esztétikai érzékére és az irodalmi 

élmények befogadására. 

Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét. Eredményes 

megvalósulása hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához. A későbbi 

tanulás alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény. 

Óvodánkban kiemelt feladatnak tekintjük az anyanyelvi nevelést, mert sok gyermek: 

 gyenge beszédkészséggel kerül óvodába 

 csak hangokat ejtenek, vagy csak egy-két szót mondanak 

 egyre többen ejtenek  hibás hangot / hangokat /, e miatt sokan szorulnak logopédiai 

szaksegítségre 

Feltételek, eszközök: 

 a beszédhelyzeteknek megfelelően különböző könyvek, képek, tárgyak stb. 

 az  óvónők  felkészültsége  / tiszta beszéde,  megfelelő  hangerő,  hanglejtés,   

  mimika stb. és anyanyelvi játékok ismerete 

 a nap egészében biztosítjuk az alkalmat,  beszédhelyzetet  teremtünk  a  kötetlen egyéni 

/csoportos / beszélgetésekhez, anyanyelvi játékokhoz 

 logopédus biztosítása 

Feladatok: 

 az óvónők önképzéssel, a szakirodalom, a közművelődési lehetőségek felhasználásával 

fejlesszék anyanyelvi kultúrájukat 
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 az óvónők beszéde minden helyzetben példa legyen /megfogalmazás, nyelvhelyesség, 

hangszín, hangmagasság, beszédritmus, hanglejtés, hangerő, szünettartás stb. terén / 

 óvónő és gyermek közötti szeretetteljes légkör megteremtése, mert ebben nyilatkozik meg 

szívesen a gyermek, és így tudjuk fejleszteni beszédét 

 a gyermekek minél többszöri ösztönzése a beszédre 

 a felnőttek a gyermekek mindenkori kérdéseire válaszoljanak 

 a hallási és beszédhallási figyelem és a hallási differenciáló képesség fejlesztése 

 analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése a beszéden keresztül 

 a téri és idői ritmusérzék fejlesztése 

 az anyanyelvi kódok helyes elsajátíttatása 

 a beszéd eszközként való használatának fejlesztése - szókincsfejlesztés 

 a beszédmegértés képességének fejlesztése 

 a beszédszervek megfelelő mozgásának fejlesztése 

 a beszédkedv felkeltése és megőrzése 

 a metakommunikációs elemek jelentésének megismertetése 

 a beszédmegértés fejlesztése 

 differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés 

 alapvető képességek alakítása és fejlesztése 

 rendszeres gyakorlás, ismétlés változatos formában, játékosa, így sikerélményhez juttatás 

 a beszédhibás gyermekek logopédushoz irányítása 

 tevékeny és türelmes részvétel a szülők formálásában, tanácsadás 

 

 

 

 

2. 1. Gyermekkép, Óvodakép 
 

2.1.1. Gyermekkép 

 
A gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi 

és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő 

személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Pedagógiai programunk gyermekközpontú, 
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befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva 

minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet az előítéletek 

kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

 
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, 

érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok 

megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a 

későbbiekben segíti az óvodába, majd az iskolába való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben 

ezt csak az egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó neveléssel lehet elérni. Ezért az óvodás korú 

gyermekek nevelésében nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni 

sajátosságához és igényeihez igazodik. 

Nevelőtestületünk – az óvodapedagógusok és segítőik, a dajkák - a helyi igények 

figyelembevételével, a családokkal együttműködve, és igazodva a gyermek egyéni 

képességeihez végzi napi munkáját. A gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan 

gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az 

iskolai tanulás megkezdésére. 

Napirendünk a gyermekek, szülők igényeihez igazodik.  

Fontos feladatunknak érezzük a szülőkkel való együttműködés fejlesztését, a családok nevelő 

munkájának segítését, a gyermekvédelmet. 

Fejlesztő munkánkban számíthatunk a szülők segítségére. A családokkal élő kapcsolatunk van.  

Reményeink szerint élményekben gazdag, szeretetteljes óvodai életet, változatos tevékenységet 

kínálunk gyermekeik számára.  

Munkánk eredménye, hogy a 6-7 éves gyermekek elérik az iskolai tanuláshoz szükséges 

fejlettségi szintet, s az esélyegyenlőség lehetőségével indulnak az iskola első osztályába. 
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2.1.2. Óvodakép  

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az intézményegység szakmailag önálló tagintézmények keretében a gyermek harmadik 

életévétől az iskolába lépésig biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének 

optimális feltételeit. Alapvető funkciói:  

 óvó-védő,  

 szociális,  

 nevelő-személyiségfejlesztő funkció.  

Segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti 

a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek 

ellátását is). 

Mindezt teszi családias, derűs légkörben, fizikai, és érzelmi biztonság megteremtésével a 

családi közösséget kiegészítve, annak segítségével. Odaforduló szeretettel, tapasztalatszerzési 

lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával éri el a gondozónő, óvodapedagógus. 

Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, 

érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezzel közvetetten 

segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete biztosítja a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

a) a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi; 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek, módszereknek, 

eszközöknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk. Különösképpen jelen kell lenni 

az intézmény vegyes csoportjaiban a differenciált, tehát több szintű tervezésnek. 
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Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra; 

e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges személyi, tárgyi környezetről. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 

Legfőbb célunk, hogy kiaknázzuk az egy épületben működő bölcsődében rejlő lehetőségeket, 

és biztosítsuk a gyerekek adott kortól 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő 

gondozását, nevelését, fejlesztését.  

 

Tehát programunk alapelve: 

 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó légkör megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy 

jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot és az ebből fakadó öntudatot és 

önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek. Mindez szeretetben, a gyermek 

megbecsülésében és bizalommal az ő egyénisége iránt történik a mindennapokban. 

 

2.2. Az óvodai nevelés általános 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 közösség nevelés, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
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2.2.1. 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 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

- 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 mozgáshoz szükséges tér idő biztosítása 

- A primer szükségletek egyéni igények szerinti kialakítása (étkezés, napközbeni 

pihenés, alvás) 

- A 3-6 éves korcsoport életkori sajátosságainak megfelelő testi-lelki fejlődés 

elősegítése, egészségének védelme, óvása és megőrzése 

- A gyermek gondozása, testápolás, öltözködés, betegségmegelőzés szokásainak 

kialakítása    

- Levegőzés, testedzés, szabadban töltött idő lehetőségének szervezése.  

- Környezethez való alkalmazkodás, környezetvédelemhez- és megóváshoz szükséges 

alapvető ismeretek kialakítása. 

- Mozgás-pihenés arányának kialakítása 

- Az étkezés nyugodt körülményeinek, eszközeinek biztosítása. 

- Életkornak megfelelő étrend összeállítása. Szükség esetén szakember bevonása, étrend 

összeállítás biztosítása. 

- Az egészségügyi teendők közben is használják a kisebbségi nyelvet. 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

A bölcsődéskor végére, figyelmeztetésre és segítséggel végezzék a tevékenységeket. 

Az óvodáskor végére a szokásokat tartsák meg, és önállóan végezzék a tevékenységet. 

Önállóan használják a tisztálkodási eszközöket, vigyáznak a környezetük rendjére.  

Étkezéshez esztétikusan terítenek, önállóan használják az evőeszközt, készségszinten a kést, 

villát. 
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- Indítsa el a szokások belsővé válásának folyamatát, erről folyamatosan tájékoztassa a 

családot, hogy az otthoni, az egységes óvoda-bölcsőde és az óvodai kívánalmak 

összhangját meg tudják teremteni. 

- Az átlagos és ettől eltérő gyermekek másságának elfogadása, egyéni képességekhez 

igazodó differenciált fejlesztése. 

- Feladatunk a már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre szabott 

fejlesztése, mely alapját képezi a szociális és értelmi képességek tudatos és tervszerű 

alakításának 

- Kulturális szokásokat közvetítő tevékenység szervezése. 

- A szülők által elvárt, a társadalom által fontosnak tartott értékek közvetítése magyar és 

német nemzetiségi nyelven. 

- A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolása 

- Étkezéshez, tisztálkodáshoz, beszédhez közösségi magatartáshoz 

- kapcsolódó szokásrendszer korosztályhoz illő kialakítása. 

- 3-4-5 év alatt az önállóság látványos fokára juttassa el a gyermeket az otthoni 

megerősítések segítségével. 

 

2.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi, és a közösségi nevelés  
 

Az óvodáskorú gyermekek jellemző tulajdonsága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

Cselekedeteit, gondolkodását az érzelmek irányítják, személyiségén belül az érzelmek 

dominálnak. Ezért tudatosan törekszünk arra, hogy az óvodában érzelmi biztonságot adó derűs 

légkör vegye körül, ennek része a vele foglalkozó felnőttek értékadó, szeretetteljes egyénisége. 

Ezt az elvet mindenki, aki az óvodában dolgozik és a 3-7 éves korú gyermekekkel bármilyen 

kapcsolatban van, képviselnie kell. Ugyanilyen fontos a gyermekek egymásközti segítőkész, 

önzetlen, és figyelmes magatartása.  Ez alapvető feltétele annak, hogy az alábbiak 

megvalósuljanak.  

Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzeteiben, a szocializáció, az én-

tudat egészséges fejlődésének segítése, erkölcsi érzelmek megalapozását és a szokás és 

normarendszer alapjait is jelenti. Különös gondot kell fordítani a nehezen szocializálható, 

lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi vagy 

mozgássérült, hátrányos helyzetű halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint 

a kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekre. Szükség esetén megfelelő szakemberek 



 18

(pszichológus, logopédus gyógypedagógus, konduktor stb.)közreműködését kell igénybe 

venni. 

A társas kapcsolatok alakulásának elengedhetetlen része az együttlét szabályainak elfogadása. 

A másik iránti nyitottság, empátia és különbözőségek elfogadása, tisztelete, alapvető 

udvariassági szokások megalapozása. A közös élmények, tapasztalatok átélésével a 

rácsodálkozás, a csoport élet minél tartalmasabbá tételét szeretnénk elérni. Továbbá ismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely alapja a szülőföldhöz való kötődésnek. 

 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

Kialakulnak társkapcsolataik gyerekkel felnőttel egyaránt. Szívesen játszanak együtt, a 

szabályok betartásával. Figyelmeztetik egymást a szabályok megszegésére. 

Segítenek egymásnak és érdeklődnek társaik iránt. Szeretettel fogadják társaikat és a 

felnőtteket. Igyekeznek legyőzni az akadályokat, egymás sikereinek is tudnak örülni. 

Szociálisan érettek, felkészültek az iskolára. 

 

2.2.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása  
 

Az értelmi nevelés feladatai egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekbe és élethelyzetekben való gyakorlása. 

Másrészt az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet / 

gondolkodás és kreativitás fejlesztése. 

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

biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, élményeket melyeken keresztül 

tapasztalatokat és ismereteket szerezhet a természeti és társadalmi környezetről, amelyeket 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben gyakorolhat. 

Feladatunk az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása 3-7 éves korig, az intézménybe 

lépéstől az iskolába távozásig.  

Anyanyelvi nevelés 3-7 éves korban:  

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása helyes 

mintaadással a nevelőtevékenység egészében kiemelt jelentőségű minden tevékenységben és 

az egész nap folyamán. Ez az a kor, amikor a gyermek a legtöbbet fejlődik az adott területen. 
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Különösen a beszédkedv fenntartására, ösztönzésére, a gyermekek meghallgatására, a gyermeki 

kérdések érvényesülésére s a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

Fontos a mintaadó beszélő környezet, és a helyes szabályok közvetítése, amely áthatja a 

gyermekek óvodában töltött idejét. 

- Feladatunk a már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált egyénre szabott 

fejlesztése, mely alapját képezi a szociális és értelmi képességek tudatos és tervszerű 

alakításának 

- Kulturális szokásokat közvetítő tevékenység szervezése. 

- A szülők által elvárt, a társadalom által fontosnak tartott értékek közvetítése magyar és 

német nemzetiségi nyelven. 

- A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolása 

2.2.4. Német nemzetiségi nevelés feladatai 

 
 A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni 

fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és 

elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. 

A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy 

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára; 

- ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és 

szokásokat; 

- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására; 

- segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

Községünkben sajnos egyre kevesebben beszélik szüleik, nagyszüleik nyelvét, így 

gyermekeink nem hoznak otthonról nyelvismeretet, igen ritka az olyan gyermek is, akihez ha 

ritkán is, de beszélnek otthon nagyszülei németül. A mi feladatunk, hogy gyermekeink életkori 

sajátosságaikhoz igazodva közvetítsük feléjük a német nyelvet. 

A német nemzetiségi nevelést folytató óvodánkban törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmi 

biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél 

teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a 

rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló 

nyelvelsajátítást. 

A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) 

tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. A 
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kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak megfelelően 

rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét. 
 

Óvodánk küldetéstudatát erősíti, hogy a nemzetiség jogait figyelembe véve a nemzetiségi nyelv 

és kultúra közvetítését a szülői házzal, a nemzetiségi környezettel együtt tartja 

megvalósíthatónak. 

Valljuk, hogy munkánkban úgy érünk el eredményt, ha biztosítjuk a tevékenységbe ágyazott 

nyelvi helyzeteket, a kétnyelvű óvónőt, mint utánozható és követhető modellt, valamint a nyelvi 

nevelésben partner szülők és a nemzetiségi környezet szerepét. 

A kétnyelvű nevelés két kiemelt területe: a gyermeki személyiség fejlesztése és a nyelvi 

fejlesztés, amit kiejtéstanulással, a beszédkészség alapozásával, szókincsbővítéssel, a válaszadó 

szerepének gyakorlásával és a nemzetiségi nyelvhez tartózó kultúra közvetítésével érhetünk el. 

Óvodánk célja az is, hogy a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekei is megkapják 

óvodánkba az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, mellyel elősegítjük az 

önazonosságának megőrzését. (Kidolgozásra akkor kerül sor, ha erre igény van.) 

 

Az óvodai élet megszervezésének elvei 

2.2.5. Személyi feltételek 
 
Az óvodapedagógus és a dajka kulcsszereplő, modell, példakép a gyerekek előtt, ezért fontos, 

hogy pedagógiai és pszichológiai felkészültségével, felelősséggel végezze feladatát, a rábízott 

gyermekek nevelését: 

- ismeri a rábízott gyerekek életkori szükségleteit, alkalmazza a differenciált fejlesztést, 

- a gyermekek fejlődését nyomon követi, erről a szülőt tájékoztatja 

- módszereit változatosan alkalmazza a különleges nevelési igényű gyerekekre is 

- rendelkezik a gyerekek iránt megnyilvánuló együtt érző oda és ráfigyelő magatartással, 

etikusan viselkedik óvodán belül és kívül vele együttműködőkkel 

- igénye van az önképzésre, részt vesz a továbbképzéseken 

- jó problémamegoldó képességgel rendelkezik 

- a családdal együtt segíti a gyermeket a nevelés során 

- a gyermekek fejlődését szolgáló módszereket, értékeket, normákat közvetíti a szülők, 

kollégák felé 

- a helyi nevelési program alapján a gyermeknevelés során megválasztja módszereit, 

eszközeit 
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- az óvodában alkalmazható digitális eszközöket: CD –lejátszó, projektor, 

fényképezőgép, laptop célszerűen használja. 

- saját példaadó viselkedésével  a gyermekeket is a helyes viselkedési normák betartására 

neveli 

2.2.6. Tárgyi feltételek 

 
Az óvodánk rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy 

az általunk kidolgozott pedagógiai programunkat minden tekintetben kiszolgálja. A 

csoportszobákban, a mosdókban, és az öltözőkben egyaránt a gyermeket szolgáló 

eszközök úgy vannak elhelyezve, hogy a gyermek számára elérhető és biztonságos legyen. 

A szülők által is használt helységek (folyosó-öltöző, óvónői szoba) alkalmasak arra, hogy 

gyermekét átadja, vagy beszéljen a gyermeke pedagógusával. 

Az eszközrendszer az alapfeladatok, ellátását szolgálja. Az előzőekben tervezett kétnyelvű 

óvodai program megvalósítását, segítő felszereléseket beszereztük. Csoportonként biztosított a 

napi alaptevékenységhez a tárgyi felszerelés. 

 A továbbiakban baleset-megelőzés érdekében kiegészítésre szorul az óvoda eszközkészlete a 

tervezettek alapján. 

Játék, könyv eszközei folyamatos pótlással biztosíthatók. 

Az épületben négy foglalkoztató és két gyermekmosdó található. 

A folyosón kialakított öltözők szolgálják a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

feltételeket 

Óvónői, gondozónői, vezető óvónői iroda, dajkáknak kis öltöző és 1 fektető és egyéb 

eszköztárolásra szolgáló szertár áll rendelkezésünkre. 

Zombán a konyhával különböző szinten 1 épületben helyezkedik el az óvoda, így az alsó 

szintről ételszállító lift hozza az ételt. 

A falak nedvessége gyors kopása állandó folyamatos javítást, karbantartást igényel. Ezeket a 

hibákat állandó szakmunkával igyekszünk eltüntetni. 

Az épület vízvezetékrendszere elavult. A világítást 2005-ben újították fel, szennyvízrendszer 

2012 óta van. 

Játék, könyv eszközei folyamatos pótlással biztosíthatók. 

2.2.7. Az óvodai élet megszervezése 
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A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos élet feltételeit biztosítja. A csoportok heti és napirendjét 

az óvodapedagógusok egyeztetik a gyermekek fejlettségi szintjének figyelembevételével, 

biztosítva a tevékenységekhez megfelelő időt -helyet a mosdóban, öltözőben és a közösen 

használt egyéb területeken. 

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek az óvodáskorú 

gyerekekben. Így a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozási 

tevékenységek alkalmával is nevel, alakítja kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal, a dajkákkal. 

A napirend stabil elemeként tervezett tevékenységek az érkezés, játék, mindennapi testnevelés, 

kezdeményezések, étkezés – pihenés - távozás időpontja. Mindezek a csoportnaplóban 

találhatóak meg a gondozási- nevelési, és a heti tervekkel együtt. Továbbá a gyermekek 

fejlődését az egyéni megfigyelésekben, feljegyzésekben rögzítjük.   

Fő tevékenységforma a játék, ezen keresztül érvényesül a fejlesztő nevelő tevékenység. 

Játékból indul a gyermek minden más tevékenykedéshez. 

Egyéni beszédfejlesztésről a logopédus szakember gondoskodik. 

A gyermekek egyéni fejlesztése a gondozónők és az óvodapedagógusok feladata, a közösség 

keretein belül a családdal kiegészítve, szükség esetén a fejlesztőpedagógussal együttműködve. 

A felzárkóztatás tervezett, egyénre szabott feladattal, egyéni időbeosztással, a 

fejlesztőpedagógus szervezésével történik. 

Átmeneti problémák kezelése az integrált intézmény iskolai pedagógiai programjában 

fogalmazódott meg, a vezetők közös feladata. 

Az óvónők, tanítók előzetes látogatásának előkészítése, tájékoztatása, bevonása a csoport 

munkájába, látogatás során a gyerekek bemutatása, ismerkedés elősegítése a gyerekkel, 

szülőkkel. 

Az óvodai élet tevékenységeinek szervezésében a két nyelv, a magyar és a nemzetiségi német 

nyelv használata érvényesüljön, játékon, munkán, tanuláson keresztül. 

 

 

 

2.2.8. A nemzetiségi óvodai nevelés megszervezése 

A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig tart. 
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A nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő óvodapedagógusnak beszélnie kell a nemzetiség 

nyelvét, ismernie kell a nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. 

Fontos feladata a kultúrkincs továbbörökítése. 

A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodában jellemzően a nemzetiség nyelvén kell 

szervezni a gyermekek óvodai életét. Törekedni kell arra, hogy a gyermekek gondozásában 

részt vevő felnőttek is ismerjék és használják a nemzetiség nyelvét (tájnyelvét).  

Jelenleg óvodánkban 1 magyar és 2 német nemzetiségi (kétnyelvű) csoport működik. A 

magyaros csoportban heti rendszerességgel megvalósul a német nyelvhez szoktatás, a nyelvi 

környezet biztosítása.A németes csoportokban az óvodai élet tevékenységi formáiban a két 

nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van. A két nyelv 

használatának aránya: 51% német és 49% magyar nyelvi. Ez az arány csoportonként és 

egyénenként változhat a nevelési év elején elkészített gyermekek nyelvi felmérése alapján. 

A nemzetiségi óvoda nevelő munkáját kiegészíti a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel stb.), a 

nemzetiségi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, különösen a gyermekek 

nyelvi kultúrájának fejlesztése, a hagyományápolás és a nemzetiségi identitástudat 

megalapozása és fejlesztése terén. 

A nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvodának a nemzetiségi kultúra és nyelv ápolását segítő 

eszközökkel is rendelkeznie kell. 

Az óvoda környezete tükrözze a nemzetiség kultúráját, a nemzetiség életmódját, szokásait, 

hagyományait és tárgyi emlékeit. 

Már több éve a tagóvodákban is megvalósult a német nyelvhez szoktatás, a nyelvi környezet 

biztosítása német tanítók segítségével. 

 

 

2.2.9. Az óvoda kapcsolatai 

 
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető 

feltétele a családdal való szoros együttműködés.  Az együttműködés formái változatosak, a 

személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a 

lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus 

figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az 

intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
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  A család és az óvoda kapcsolattartásának rendszere is hagyományokra épül, a szülői 

munkaközösség munkájának szervezése közös feladat. A szülők képviselőjével az 

óvodavezető, és adott esetben a nevelőtestület minden tagja tart kapcsolatot. 

A szülők, és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőséget 

kell biztosítani: nyílt napokon, nyilvános ünnepélyeken, családlátogatáson, szülői értekezleten 

és közösen szervezett rendezvényeken. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, a cél minél 

többet alkalmazni közülük. 

A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a 

személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek 

személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ 

megosztása. Feladatunk, figyelembe venni a családok sajátosságait, szokásait, és az 

együttműködés során alkalmazni a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait 

Segíteni kell a szülők által kezdeményezett programot - kirándulás, színház - részvételükkel, 

hozzájárulásukkal kell a tevékenységet megszervezni. 

A környezetre épülő Pedagógiai Program a szűkebb - tágabb környezet megismerésére épít, ezt 

szolgálja a csoportban szervezett séta, kisebb kirándulás. 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(egészségügyi és szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési 

intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek 

életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a 

szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi 

önkormányzatokkal, szervezetekkel. 

 

Tágabb környezetben-környező településeken szervezett nemzetiségi bemutatók, DBÜ irodalmi 

előadásai, környező óvodák hagyományőrző bemutatóinak látogatása. 

A társulás minden intézményének folyamatos a napi kapcsolata az iskolákkal..  A nevelők 

közösen szervezett értekezleten, iskolai tájékoztató szülői értekezleten, szülőcsoportos 

beszélgetéseken, a csoport és osztály látogatása során erősítsék azt. Formái, módszerei 

alkalmazkodjanak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában az óvodát képviselő gondozónők és pedagógusok legyenek nyitottak és 

kezdeményezők. 
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Közművelődési intézménnyel alkalomszerű, szükség szerint szervezett a kapcsolat. Intézményi 

és helyi rendezvények kiállítások, bemutatók aktív részese legyen a gondozónő és az 

óvodapedagógus. A gyermekek életkori szintjüknek megfelelő rendezvényen vegyenek részt, 

esetenként szülőkkel együtt. 

A Társulási Tanáccsal és a Polgármesteri hivatallal, mint fenntartóval élő kapcsolatot kell 

fenntartani mindhárom óvodának. 

A pedagógiai szakszolgálat munkáját ismerni kell, meg kell szervezni a nagycsoportosok év 

eleji felmérését, ami az egyéni fejlesztést, felzárkóztatást segíti az iskola kezdése előtt. 

A kapcsolattartás további formái: 

- Beíratáskor ismerkedő beszélgetés – kölcsönös információ átadás 

- Családlátogatások - Óvodába lépést megelőző családlátogatás. 

- Szülői értekezletek: 

- Az új szülők részére tájékoztató szülői értekezlet: – Benyomásokat szereznek az 

óvodáról – óvodai életről. Megismerkednek az óvoda nevelési programjával, 

Tájékoztatjuk a szülőket a beszoktatás lehetőségeiről. 

- Csoport szülői értekezletek: A hagyományos óvodai szokásrend, a nevelési célok 

bemutatása 

- Egyéb témájú szülői értekezletek:. Ismeretnyújtó, tájékoztató, amely az egyéni 

fejlesztést segíti. 

o (Szakemberek: logopédus, gyermekorvos, tanítónő, gyógytestnevelő). 

- Fogadóóra 

- „Nyitva van az ovikapu (leendő óvodások vendégül látása) 

- Játszó-délelőttök (nyílt nap) 

- Szülői munkaközösség 

- Az éves munkatervben megfogalmazott feladatok együttes megvalósítása a 

tevékenységekben teszi élővé a kapcsolatot. 

2.2.10. Gyermekvédelem 
 
Az iskolákkal közös feladat. A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermeki 

jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermekek 

nevelésével, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A társult intézmény 

gyermekvédelmi feladatkörét a helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátási kötelezettségével összhangban lássa el. 
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Egyrészt biztosítsa a gyermekek napközbeni ellátását, másrészt kapcsolódjon a gyermekjóléti 

szolgálat alábbi tevékenységeibe: 

- a családban élő optimális nevelkedés elősegítésébe 

- az óvodába járó gyermekek életkörülményeinek figyelemmel kísérésében, 

veszélyeztetettség feltárásában, megszüntetésében, különös gondot fordítva a 

hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre 

A gyermekvédelmi feladatok közül az észlelés és az információ továbbítása felelősnek és az 

intézmény valamennyi felnőtt dolgozójának feladata. 

Az alábbi munkakörökben kiemelt feladatként is meg kell jelenjenek a gyermekvédelmi 

teendők:  

- óvodavezető,   

- csoportban lévő óvónők,  

- gyermek és ifjúsági felelősök. 

Ezek a dokumentumok az SZMSZ mellékletét képezik. 
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2.2.11. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 
 

- Családlátogatás, szülői konzultáció az óvodapedagógusokkal, a fejlesztő 

pedagógussal, gyermekvédelmi felelőssel 

- Rendszeres egészségügyi felügyelet és orvosi ellátás (gyermekorvos, védőnő) 

- Szülői közösség segítségnyújtása a rászorulóknak (tárgyi, szociális jellegű) 

- A gyermek szociális helyzetének, családi körülményeinek megismerése 

- Nyílt befogadó légkör teremtése 

- A hátrányos helyzet okainak feltárása, segítségnyújtás a beilleszkedéshez és az 

óvodai szocializációjához 

- A család szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése (óvodapedagógus, 

gyermekvédelmi felelős), szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy 

hatóság segítsége 

- A szociális kompetencia fejlesztése, mely biztosítja a felzárkóztatást, 

esélyegyenlőség, empátia, együttélés alapjainak megteremtése 
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2.3. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus 
faladatai 

Óvodai élet tevékenységeinek szervezésében a két nyelv a magyar és a nemzetiségi német nyelv 

használata érvényesül játékon, munkán, tanuláson keresztül. 

2.3.1. Játék 

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait 

játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a 

kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A gyermek első játszótársa a 

felnőtt, utánozható mintát ad a játéktevékenységre, jelenléte lehetővé teszi a gyerekek közötti 

játékkapcsolatok kialakulását.   

A gyermekkor legfontosabb, és legfejlesztőbb tevékenysége, amely segít a világ 

megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. A 

játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a 

gyermek, hanem azért is, mert a játék közben ismerkedik, ill. megismeri az őt körülvevő 

környezetet, majd időben előrehaladva kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja 

az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. A játék tehát olyan komplex 

tevékenységforrás, melyet az óvónőnek tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában, 

célja eléréséhez.  

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában 

tagolja. 

Cél: A játék a kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan, lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A 3-6 éves korú gyermek 

alapvető tevékenysége, amelynek folytonosságát a napirend biztosítja a nap során. 

Feladat:  

Az óvodák és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 

eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz. 

Jellemző játékfajták:  

- gyakorló játék 

- szimbolikus-szerep játék 

- szabályjáték 

- konstruáló játék 
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A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítást, és 

sokrétű lehetőséget nyújt a kezdeményezésre, nyelvi kifejezés gyakorlására. Az óvodában 

fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

A játékban a gyerek által vállalt szerep lehetőséget nyújt a különböző témák feldolgozására és 

elmélyítésére. A báb a nyelvi nevelés nélkülözhetetlen eszköze. A gyermek érzelmileg közelít 

hozzá, ezáltal megkönnyítve a nyelvelsajátítást. A gyermek a bábjátékot az óvónő és a báb 

nyelvi párbeszédeként éli meg.  

A játék jellemzői során 

- óvónő segítse a szereptanulási esélyt a gyerekek együtt játszásával, ahol nem 

lehet beavatkozó, korlátozó csak modell a játékélménybe beépülő résztvevő 

- segítse szerepmintával való azonosulást különböző fejlettségi szinten lévő 

gyerekek külön vagy együtt játszását, kitartását 

- játékon keresztül is tanulják meg tisztelni egymás igényét, életkori fejlettségi 

szintnek megfelelő játékfajta választási egymáshoz való alkalmazkodás 

fontosságát. 

- tanulják meg az önálló konfliktus megoldást 

- erősödjön kudarctűrési képességük, kreatív konfliktus megoldásuk 

- tudják, hogy a szabályokat itt is meg kell tartani 

A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, és időbeosztásában is 

megmutatkozik. 

 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a játékban 

 
A játék számtalan lehetőséget teremt a kétnyelvű kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. 

A felnőttek beszéde modellértékű a gyermekeknek a szókapcsolatok, a nonverbális jelzések 

(mimika, gesztus), a beszéd hatáselemeinek: hanglejtés, hangsúly, hangerő, ritmus, dallam, 

szünet megfigyelése tekintetében. 

A hangszínnel, hangerővel bánni tudást leginkább a dramatikus játék segíti elő. 

 Eközben a pedagógus a játékszituációkban különböző nyelvi mintákat használ, ismert 

szavakkal és fogalmakkal igyekszik elmélyíteni azokat. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére  
A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játék témában együttesen 

részt venni. 

Domináns a szerepjáték – igénylik az együttjátszást, melyet új ötletekkel, játékeszközökkel 

fejlesztenek a választott témában.  

Játékukat beszéddel kísérik, az ismert német kifejezéseket használják.  

2.3.2. Verselés, mesélés 

A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és 

szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezeken keresztül elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást a 

nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével kialakítható a magán és 

mássalhangzók tiszta ejtése, megfelelő artikulációja. A gyermekek a meséből, versekből sok új 

fogalmat ismerhetnek meg. 

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

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. 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 mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. 

A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-

okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a 

mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési 

törekvésekre. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s 

a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. 



 31

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

Bábjátékban a gyermekek kibontakoztatják az egyéniségükre jellemző tulajdonságukat, szabad 

önkifejezésüket. 

Dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozódására, önálló versmondásra 

A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

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

 

Célunk a gyermekek érzelmi, értelmi, etikai és esztétikai fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása, meseélmények segítségével, a versek zeneiségével. 

Egyéni és életkori sajátosságuknak megfelelően próbáljanak meséket alkotni, ha tudják 

mozgással kísérni, illetve kellő motiváltság után azokat ábrázolásban is kifejezni.  

 

Feladataink: 

- A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

- Művészi értékű irodalmi alkotások biztosítsák az esztétikai élményt. 

- A mű választásában érvényesüljön a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság. 

- Fokozatosan bővítsük a bábozás lehetőségét a környezeti és anyanyelvi nevelés 

szempontjából. 

- A vers, mese és dramatikusjátékokhoz csak olyan kellékek  használata, melyek 

elősegítik a képzeti képek előhívását, a meséhez való erős kötődés kialakulását. 

- Az akusztikus verbális emlékezet fejlesztése. 

- A sorrendi felfogás és kivitelezés erősítése. 

- Analizáció, szintetizáló képesség fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal. 

 

 

Az egyszerű állatmeséken keresztül alakuljon ki igényük a mese figyelmes végighallgatására. 

Ismerjék meg a bábokat. 

 

 

 



 32

Feladatok 3-7 éves korban: 

Kezdetben versanyagot népi mondókákból, ismertebb költőink zenei hatású játékos versei 

adják.  

A mesék cselekménye egyszerű, érthető – ritmikus ismétlődések jellemzik. 

Maguk is halandzsázzanak, kedvük szerinti beszédes játékot kezdeményezzenek. Szívesen 

hallgassanak rövid meséket, örüljenek a gyakori ismétlésének. Vegyék észre, hogy a felnőtt 

hogyan használja a mesekönyvet (nézi, lapozza, óvatosan hajtja) 

Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, halandzsa 

szövegű kiolvasók ismételgetése.  

Az új versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. 

Rögtönözzenek bábjátékot. 

Az óvónő segítségével fejezzék be a gyermekek megkezdett mese- vagy bábjátékát. 

A gyermekek játszanak a rímes találós kérdésekkel, alkossanak együtt rímjátékokat. 

Ismételgessék az előző években tanult verseket. Az új versek bemutatása kapcsolódjon a 

gyermekek élményeihez. 

Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. Állatmesék, cselekményesebb népmesék, klasszikus 

tündérmesék, tréfás mesék, műmesék épüljenek be a gyermekek mesetárába. A gyermekek a 

mesék csodálatos világában az ok-okozati összefüggéseket átlépve, értsék meg a csodákat, 

de tudják a valóságtól elvonatkoztatni.  Meseregényeket és folytatásos meséket is szívesen 

hallgassanak. A nagyobbak a hallott egyszerű meséket önállóan tudják dramatizálni, bábozni. 

Főleg a délutáni pihenés előtt olvasson az óvónő a gyermeknek folytatásos mesét. A gyermekek 

próbálják meg a mese önálló befejezését, új mesék kitalálását. A gyermekek fejezzék ki a mese 

cselekményeit mozgással, mimikai játékkal. 

Várják, igényeljék a mesehallgatást. 

A gyermekek szívesen ismételgessék a verseket, rigmusokat. 

 

 

Verselés-mesélés német nemzetiségi nyelven 
 

Célunk a gyermekek érdeklődésnek felkeltése egyszerű, jó ritmusú német nyelvű versek és 

mondókák kiválasztásával. 

Szívesen és aktívan vegyenek részt a gyermekek a kezdeményezéseken.  
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Feladataink: 

 A kiválasztott irodalmi anyag legyen egyszerű, könnyen érthető. 

 A kiválasztott anyag feleljen meg a gyermek érzelmi és értelmi fejlettségének, és a 

szókincset a közvetlen környezetének témaköréből válasszuk.  

 Sokoldalú szemléltetéssel, mozgással keltsük fel és tartsuk fenn érdeklődésüket és 

mélyítsük el régi és új német nyelvű ismereteiket. 

 Teremtsünk olyan légkört, melyben a gyermek feloldódik és a többi gyermekkel együtt 

vagy egyénileg is kezdeményez német nyelven irodalmi tevékenységet, mely egy már 

rögzült ismeretre épül. 

 

Nem az a fontos, hogy a gyermek minél nagyobb szókinccsel rendelkezzen, hanem bizonyos 

mennyiségű szókészlettel a német nyelv használatát gyakorolja. Az ismétlődő szófordulatokról 

a mesét ismerjék fel.  

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

Képeskönyvek, leporellók, diavetítő, bábok (sík, ujj, kesztyű), bábfal, paraván, mese 

illusztrációk különböző technikával (filc, papír, parafa, természetes anyagok) fejdíszek 

(dramatizáláshoz készült különböző eszközök), jelmezek. 

 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

A gyermekek igénylik, önként kérik a vers-mese ismétlését mindkét nyelven. Ismernek, és 

szívesen mondják a verseket, mondókákat a kisebbség nyelvén is. 

Segítenek a mesélés feltételeinek kialakításában. Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz 

kapcsolódó szokásaik. Folytatásos művek szálait összekötik. A mesei motívumok bábozása, 

dramatizálása képi megjelenítése kedvelt szórakozásuk. (ebben anyanyelvi és kisebbségi nyelvi 

ismereteiket alkalmazzák) Megjegyzik a mese, vers érdekes szólásait. Szívesen nézegetik a 

polcon található, és az aktualitást szem előtt tartó könyveket. A könyvek között eligazodnak, 

képek alapján megtalálják legkedvesebb meséiket. Vigyáznak a könyvekre. 

 

 

2.3.3. 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 
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érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-

zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös 

éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a 

hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak 

eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

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

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, 

mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi 

nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

 
Cél: 

- A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése úgy, hogy közben élményhez juttatjuk a 

gyermeket és így formáljuk zenei ízlésüket. 

- Szeressék meg az éneklést és a zenélést. 

- A különböző zenei képességük, készségük fejlesztése, valamint ezek 

összehangolása részképességek, pszichikus és gondolkodási funkciók 

fejlesztésével, és a szocializációs folyamattal.   

- Népi – hagyományok – a műzenei – és más népek dalainak, zenéinek megismertetése. 

- Ritmusérzék, zenei hallás, zenei emlékezet, kreatív zenei kedv fejlesztése 

- Harmonikus és szép mozgás, testtartás kialakítása 

- Közösségi élmények nyújtása énekes játékokon, közös énekléseken, és kortárs 

művészeti alkotásokon keresztül. 

 

 

Feladatai: 

- A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése – kötetlen, kötött foglalkozás 

keretében.  

- Környezet hangjainak megfigyelése, megkülönböztetése. 

- Tudatos, tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése. 

- Zenei önművelődés és önművelődésre való állandó igénye legyen. 

- Fogadja el a gyermekek ötleteit, ezzel is növelve a gyermek zenei kreativitását. 

- Biztosítsa, hogy a gyermek kedvére énekelhessen 
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- A zenehallgatás anyagának kiválasztása legyen tudatos, a zenei anyag jellegének 

megfelelő alkalmazása segítse elő ezek élményszerű bemutatását, és a zenei élmény 

létrejöttét. A dalanyag bővítésével szívesen hallgassanak nemzetiségi és etnikai 

kisebbségi dalokat. 

 
 
 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

Szívesen énekeljenek egyedül, egymással, felnőttel, hogy minél több zenei élményt éljenek 

át. 

Az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok és az énekes játékok épüljenek be 

tevékenységeikbe. 

Figyeljenek környezetük hangjaira, ismerjék fel őket. 

Zenehallgatás közben élvezzék az óvónő hangját, a zenei előadásokat. 

Zenei képességük fejlődésével dalanyaguk bővüljön 25-15 dallal. 

Csoportosan és egyénileg, önálló indítással, tisztán, helyes kezdőmagasságban és tempóban 

énekeljenek. 

Szívesen énekeljenek vissza dallam-és ritmusmotívumokat. 

Ismerjék fel a halk és a hangos ének fogalmát szívesen játszanak ők is hangjukkal énekük 

közben. 

Játszanak dallammal dallambújtatást, dallamfelismerést. 

Találjanak ki szövegeket ismert dallamra és fordítva is, élvezzék a zenei kreativitás 

lehetőségeit. 

Figyeljék meg a különböző hangszíneket, ismerjék fel egymás hangját. 

Figyeljék meg a hang és a zörej  irányát, közeledését és távolodását. 

Az egyenletes lüktetés jelenjék meg énekükben, táncukban. 

Ismerjék fel a ritmus és az egyenletes lüktetést mondókáikban, énekükben: 

ritmusérzékük fejlettségüktől függően kapcsolják össze őket. 

Ismerjék fel ritmus-és dallammotívumokról mondókát.,éneket. 

Ismerjék fel a tempókülönbségeket: gyors és a lassú éneket. 

Tudjanak önállóan tempót tartani. 

Mozgásuk legyen esztétikus, változatos formában élvezzék a játékos táncmozdulatokat. 

Szívesen használjanak ütőhangszereket/dob, cintányér, háromszög/ ismert mondókához, 

énekhez. 
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Bátran találjanak ki dallamokat, szövegeket, miközben fejlődik zenei alkotókedvük. 

 
 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc német nemzetiségi nyelven 
 
Cél: A gyermekek érdeklődésnek felkeltése a nemzetiségi dalokkal, mondókákkal ezzel is segítve 

a nemzetiségi identitástudat kialakulását. 

Szívesen és aktívan vegyenek részt a zenei kezdeményezéseken, mivel ezáltal bővülnek német 

nyelvű ismereteik. 

Szokják meg az egyöntetű, könnyed, tiszta éneklést, ügyeljenek a helyes szövegkiejtésre, 

énekeljenek közösen és egyénileg is. 

 

Feladat: Az egyszerűbb mozgással kísért mondókák, dalok kiválasztásával építsünk a gyermeki 

kíváncsiságra és játékosságra. A környezeti nevelés anyagához próbáljunk énekeket, dalos 

játékokat választani, hogy a tervezett szóanyag szerepeljen benne.  

 

 Az előző évben megszerzett ismeretek mélyítése, egyszerűbb szabályok megértése játékos 

elemekkel. 

Fokozatosan alakuljon ki a gyermekek bátorsága az énekléshez. A dalok szövegének 

elsajátítása azonban feloldja gátlásaikat. 

 

A zenei anyag a gyermekekhez közeli témákat tartalmazzon, tartsuk szem előtt a fokozatosság, 

következetesség, játékosság érvényesülését. 

 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
 
Különböző hangszerek (dob, cintányér, háromszög, csengő, tenger hangja, esőhang, 

castanyetta, csuklócsengő, ritmus- hallásfejlesztő eszközök, stb.), metronom 

Fejdíszek, kellékek (népi ruhák, kendők, kosztumök,  CD lejátszó, CD-k 

Szakkönyvek. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

Mondókákat, hat hangterjedelmű dalokat, dalosjátékokat, és 5-6 alkalmi dalt (magyar és német 

nyelvűeket egyaránt) tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelnek. 
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10 dalt olyan biztonsággal csoportosan és egyénileg is énekelnek, hogy azokat elkezdeni is 

képesek. A magas és mély éneklés közti különbséget felismerik, maguk is tudnak magasabban 

és mélyebben énekelni, dalt elkezdeni (a magas –mély, halk-hangos kifejezéseket német 

nyelven is alkalmazzák). 

Felelgetős játékokat két csoportban folyamatosan, az óvónő segítsége nélkül énekelnek. Halkan 

és hangosan énekelnek, tapsolnak, beszélnek. A dallamot felismerik dúdolásról, hangszerről, 

sajátos kezdő, erősen eltérő belső vagy záró motívumokról. A hangszínek finom eltéréseit 

felismerik. Ismerik az egyes hangszerek hangját, megszólaltatásuk módját. Az egyenletes 

lüktetést a dal ritmusától megkülönböztetik. A dalok, mondókák ritmusát összekapcsolják. 

Szöveges ritmusmotívumokat tapsolnak vissza. Szép testtartással, kézfogással járnak körbe. 

Táncmozgásokat esztétikusan végeznek. Térformákat alakítanak ki az óvónő segítsége nélkül. 

Alkalmazzák az ütőhangszereket. A dalokhoz játékos mozdulatokat találnak ki. 
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2.3.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel 

való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás 

a belső képek gazdagítására épül. 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása 

az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására. 

Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai 

kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a 

gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-

forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai 

alapelemeivel és eljárásaival. 

 

Célja: 

A tárgyi világ cselekvő birtokba vételét segítse azzal, hogy sok cselekvésen keresztül a 

valóságot képszerűvé és szemléletessé dolgozza át. A gyerekek számára szabad cselekvési 

lehetőséget biztosítson a tárgyi világ cselekvő birtokba vételére adjon alkalmat. 

Az építő –ábrázoló- alakító, tevékenység, segítse a gyerekek formai, téri és színképzeteik 

alakulását, segítse elő a természet színeire, formáira való rácsodálkozással festmények, népi 

alkotások nézegetésével a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség alakulását. Mindez 

elősegíti az esztétikus tárgyi környezet megismerését, és a gyermeki személyiség ilyen 

irányú alakítását.  

 

Feladatok: 

A gyerekek csak feltétlenül szükséges mennyiségű lehetőleg több funkciós szemlélődésre, 

gondolkodásra, alkotásra ösztönző finoman esztétikus tárgyak vegyék körül. 

Megfigyelések során minél sokrétűbb tapasztalatszerzés a környező világról, a tantárgyakról 

térbeli elrendeződésekről, minél több érzékszervre hatóan. 
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Az óvónő teremtse meg a foglalkozás és a szabadidős ábrázolás tárgyi és hangulati 

feltételeit, valamint igényt a gyermekben az alkotásra, önkifejezésre, saját környezetének 

esztétikus alakítására, illetve az esztétikai élmények befogadására.  

A gyermek ábrázoló alkotó tevékenységének folyamatos megfigyelése, értékelése, fejlesztés 

lehetőségeinek biztosítása. 

Ismertesse meg a gyermeket különböző anyagokkal, az ábrázolás eszközeinek használatával és 

változatos gyakorlási lehetőségeket biztosítson. 

Inger gazdag környezet biztosítása. 

A gyerek tevékenység vágyának felkeltése az ábrázolás anyagaival, eszközeivel. 

Teremtse meg a feltételeket a gyerekek képi- plasztikai nyelvének, ábrázoló és konstruáló 

tevékenységének fejlődéséhez. 

Változatos tevékenységek során igyekezzen a gátlásokat feloldani, tegye lehetővé, hogy a 

gyerekek ábrázoló tevékenység közben minél több pozitív érzelmet szerezzenek. Az ábrázolás 

szervesen beépül a játékba, kezdeti időszakban nem más, mint a gyakorló játék egy fajtája: 

nyomhagyás, a firka és az ezerféle eszköz használat gyakorlása.  

Az óvónő feladata a szabad eszköz választás segítése, szervezés, hogy csak annyi eszköz 

kerüljön az asztalra, hogy dolgozni tudjanak, és már ebben az időszakban tudjanak rendet tenni 

maguk körül.  

A gyerekeknek legyen lehetősége a mindennapi játék tevékenység során megtanulni a 

különböző ábrázolási technikákat, az ábrázolás eszközeinek használatát, ismerje meg az 

anyagok, eszközök tulajdonságait, szerezzenek tapasztalatot azok viselkedéséről. Az 

eszközhasználat módját lépésről-lépésre mutassuk be, hogy a könnyed alkotás feltételei 

megteremtődjenek. Spontán gyakorlási tanulási helyzeteket biztosítsunk a gyerekeknek 

változatos technikákkal és változatos feladatokkal. Legfontosabb fejlesztési feladatunk az 

érdeklődést fenntartani, és ezzel sűríteni a gyakorlási alkalmakat. Mindezzel elősegítve a 

gyermekben az alkotást, mely a belső kép kialakítását eredményezi. 

Kezdeményezéseken olyan technika gyakorlását kínáljuk fel, amelynek kezelésében 

valamilyen általános problémát fedezünk fel.  

Az óvónő a közös sétákon átélt események, élmények alapján, irányított szemlélődés a 

rácsodálkozás felfedezés lehetőségével segítse a gyerekeket a jelenség formai, színbeli 

tulajdonságaik megfigyelésére. Látogassanak múzeumokat, ismerjék meg a helyi műemlékeket, 

műalkotásokat, az összegyűjtött népi hagyományokkal rendelkező tájszobát. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
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A gyerekek egyre pontosabb ismereteket szereznek a környező tárgyi világról, jelenségekről. 

Az ábrázolásuk könnyeddé válik és bizonyos kifejező, vizuális közlő funkciója lesz. Az óvónő 

segítse a gyereket a játékok, bábok, játékkellékek készítésében. 

Az alkotó, alakítható munkához szükséges anyagokat gyűjtenek. Tervezői a környezetet alakító 

díszítő munkáknak, tudnak ajándéktárgyakat készíteni. 

Képalakításban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. Forma ábrázolásuk 

változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket, 

jellemző formákat. 

Emberábrázolásukban megjelennek a részformák, próbálkoznak legegyszerűbb mozgások 

jelzésével is. 

Tudnak formákat mintázni elképzelésük alapján és megfigyeléseik felhasználásával. Fokozott 

önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat. A gyerekek többsége önmaga is 

elkezdi javítani saját készülő alkotását.  

 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a rajzolás, festés, 
mintázás kézi munka során 
Cél: 

Erre a nevelési területre leginkább a passzív nyelvismeret jellemző. Értsék meg a kéréseket, 

utasításokat. Ismerjék fel az eszközöket német kifejezéssel. 

 

Feladat: A gyermek formázó tevékenységéhez az óvodapedagógus technikai segítséget nyújt, 

melyben a gyermek elképzelése a legjobb kifejezést találja meg. Ez a rávezetés is a gyermek 

fejlettségétől függően két nyelvűen kell történjen. 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

 

Festékek, gyurma, olló-készlet, kréta, nyomda, ecsetek, zsírkréták, különböző fűzők, kézimunka 

készletek, filcek. Papírfélék: kartonok, rajzlapok, színes hajtogatós papírok, lino-készlet. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

Sokféle tapasztalattal rendelkeznek zárt és nyitott terek kialakításában. 

Élményeik megjelenítésében használják a képi kifejezés változatos eszközeit. Minden színt 

használnak. (mindkét nyelven megnevezik), érvényesítik kedvelt színeiket. Formaábrázolásuk 

változatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető jegyeket. 
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Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások 

jelzéseivel is. 

A munkák értékelése során szóbeli véleményt alkotnak. Önállóan és csoportosan is készítenek 

játékokat, kellékeket. Használatuknak megfelelően alkalmazzák az eszközöket. 

Önállóan díszítenek, tárgyakat dekorálnak. 
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2.3.5. Mozgás 
 
Célja a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, mint járás, futás, ugrás, támasz, 

függés, egyensúlyozás, dobás, állóképességének, és testi képességeinek, mint erő, ügyesség, 

gyorsaság, társra figyelés fejlesztése játékos formában. Mindez elősegíti a harmonikus, 

összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulását. 

 

A testi nevelés magába foglalja a gyermek természetes mozgásigényének kielégítését, 

egészségének, testi épségének védelmét, szervezetének erősödését, edzését. 

Az egészséges életmódra nevelésben nagy szerepe van a mozgásnak. A sokféle 

mozgáslehetőség /járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás / kedvezően 

befolyásolja az egész szervezet fejlődését, az értelmi fejlődésre kedvező hatást gyakorol.  

Fontos személyi tulajdonságok alakulnak és erősödnek, ilyen a bátorság, fegyelmezettség, 

akarat, kitartás és egymás segítése. 

 

Mindennapos testnevelést a hét minden napján szervezünk, amely legalább 10-20 perces frissítő 

torna. Ezt a napirendben a délelőtti játékidő után tervezzük. Anyagát elsősorban a mozgásos 

játékok adják, kiegészülve egy-egy gimnasztikai gyakorlattal. 

 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére. 

A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek, 

az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket 

és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.  

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 
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A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a mozgás során: 
 
Cél: 
A gyerekek örömmel, vegyenek részt a mozgásos játékban, érdeklődésüket és figyelmüket keltse 

fel az óvónő a német nyelvre jellemző fonetikai sajátosságokkal. 

Aktívan vegyenek részt a mozgásos játékokban, érdeklődésük és figyelmük fenntartásával 

sajátítsák el az egyre bővülő német nyelvű ismereteket. 

Az előző években elsajátított alapokra építve bővüljön a gyerekek szókincse. 

 

Feladat:  

Olyan szituáció megteremtése melyben a gyerekek kíváncsiságára és játékosságára építve tudja 

a német nyelv megismertetését megvalósítani. 

Olyan mozgásos játékok összeállítása melyek feltétlenül utánzásra épülnek (pl. madár, mackó, 

nyuszi mozgása, hangja) s így a gyerekek a mozgás reprodukálására késztetik. 

Minden németül elhangzó utasítást, szakkifejezést – miután ez mindig cselekvéssel párosul – 

mutogatással kísér az óvónő. Ebből alakul ki később a gyerekek passzív szókincse. A két nyelv 

anyaga szorosan épüljön egymásra. A magyar nyelvű foglalkozásnak mindig meg kell előznie 

a német nyelvű foglalkozást. 

 

A mozgást sok játékos elemmel és az életkornak megfelelő szabályjátékkal közvetítse az óvónő. 

A nap bármely szakaszában beépíthet német nyelvű mozgásos játékokat, illetve játékos 

tornagyakorlatokat. (ha fáradtnak látjuk a gyerekeket) 

A németnyelvűség fokozatos kiterjesztésével próbálja eljuttatni egészen arra a szintre a 

gyerekeket, hogy csak az újabb játékok elmagyarázásakor használja az anyanyelvet. 

Az új szavakat a már megismert szószerkezetekben alkalmazzák, a nap folyamán többször 

ismételgessék. 

 
Nevelőmunkát segítő eszközök: 
 
Greswald, padok, zsámolyok, tölcsér, egyensúlyozó játékok, gólyaláb, gördeszka, trambulin, 

billenő rács, pedálozó, Wescó játékok, különböző kézi szerek (babzsák, szalag, kendők), eltérő 

méretű karikák, labdák, tüsi, szúrós, ugráló labdák, tornaszőnyegek, udvari sporteszközök. 

Játszótéri eszközök: csúszda, libikóka, hinták, nyújtózkodó, homokozó.  
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Az értékelés szempontjai: 

 folyamatos megfigyelések a foglalkozásokon és a mindennapos testnevelésen 

 a hibákat folyamatosan javítjuk 

 folyamatosan biztatunk, dicsérünk, a gyakorlatot helyesen végzőket kiemeljük, ezáltal 

motiváljuk a többi gyereket a helyes végrehajtásra 

 szívesen vesz-e részt a foglalkozásokon 

 pontosan hajtja-e végre, melyiket nem 

 elviseli-e a játékok során a vesztességet, kiesést 

 elmeri-e végezni a gyakorlatot, mit nem, mitől fél 

 kér-e segítséget a gyakorlatok végrehajtásánál, melyiknél 

 fegyelmezetten viselkedik a foglalkozáson és a mindennapos testnevelésen 

 megértette-e a gyakorlatot  

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 

 a mozgásfejlődés útját figyelembe véve a gyermek sajátítsa el a természetes mozgás 

elemeit /állás, járás, futás, kúszás, csúszás, mászás / 

 megérti az egyszerűbb vezényszavakat mindkét nyelven és a hallottak szerint végzi a 

gyakorlatokat 

 tartsa be a szabályokat 

 legyen képes a sor-, és köralakításra 

 mozgás közben tudjon irányt változtatni, megállni, jobbra-balra-hátra fordulatot tenni az 

irányok megnevezésével 

 egyensúlyozzon egy lábon, különböző szereken 

 tudjon egy lábon és páros lábon szökdelni 

 tudjon labdát dobni, fogni, gurítani és célozni 

 legyen kitartó 
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2.3.6. A külső világ tevékeny megismerése 
 
A gyermekek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szereznek a szűkebb és tágabb 

természeti - emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A gyermekek 

miközben felfedezik környezetüket, olyan tapasztalatokat birtokába jutnak, amelyek a 

környezetben való, életkoruknak megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és népszokások, 

a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek szeretetét, védelmét. Ha gyermekeinket 

játékos formában, irányított tevékenykedtetéssel neveljük, akkor pozitív érzelmi viszonyuk 

alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulják azok védelmét, az értékek 

megőrzését. Ennek eredményeként felnőtt korban aktív részesei lesznek környezetük 

alakításának, védelmének, értékei megőrzésének, esztétikus formálásának.   

Az óvodáskor rendkívül érzékeny időszaka a fejlődésnek, éppen ezért kiemelt jelentőségű a 

környezeti nevelés, minden lehetőséget megragadunk, ami ezt támogatja, segíti. A tevékenységi 

területeket erre építjük, komplexen tervezünk. 

Feladataink 

- A környezet tevékeny megismerésének biztosítása. 

- Elegendő alkalom, idő, helyzet, eszközök a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. 

- A gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességeinek fejlesztése a 

kortársi kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés 

érdekében a környezettudatos magatartásformálás megalapozása, alakítása.  

- A fenntarthatóságra nevelés megvalósítása a gyermekeken keresztül a családokra 

hatóan is. A környezettudatos életvitel alapozása: takarékosság, természetvédelem, 

szelektív és elektromos hulladékgyűjtés. A helyi lehetőségek, sajátosságok előtérbe 

helyezése.  

Feladatok 3-7 éves korban 

Ismerkedjenek környezetükkel, a velük foglalkozó felnőttekkel, később gyerektársaikkal. 

Ismerkedjenek testükkel, mondókák, énekek, tükrös játékok közben. Tapasztalják, csodálják 

meg az évszak szépségeit, jellemzőit, jellegzetes virágait, terméseit. Szívesen fogyasszanak 

gyümölcsöket, zöldségeket, szerezzenek tapasztalatokat formájukról, ízükről, színükről, 
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fontosságukról, fogyasztásukról. Ismerkedjenek állatokkal, sok könyvet, képet nézegessenek 

róluk. Hangutánzós szavakkal játszanak könyv nézegetése közben. 

- Óvoda és környéke: Ismerjék meg a környezetükben fontosabb intézmények 

rendeltetését. 

- Évszakok: Figyeljék meg az évszakok változását, szépségét, színeit, árnyalatait. 

Ismerjék fel az időjárás és a természet, az öltözködés, illetve az állatok életének 

változása közötti összefüggések, fogalmazzák meg tapasztalataikat.  Hasonlítsák össze 

az évszakonként szerzett tapasztalatokat. Vegyenek részt termések szüretelésében, 

egészítsék ki napi étkezésüket gyümölcsökkel, zöldségekkel, ami megalapozza a 

gyermekek egészséges táplálkozásának igényét. Közben szerezzenek tapasztalatot 

ízükről, színükről, formájukról. Segítsenek az óvoda udvarának és az óvoda 

kiskertjének évszakonként változó munkáiban. Ismerkedjenek virágokkal, 

gyógyfüvekkel, vadon termő növényekkel. Legyenek nyitottak az esztétikus környezet 

alakításának. Vegyenek részt elemi természetvédelmi tevékenységekben. Etessék a 

madarakat, védjék, óvják az élőlényeket. 

- Család: Beszélgessenek a családjukról, tudják név szerint bemutatni a család tagjait, 

otthoni tevékenységüket. Tudják, hogy a családtól külön is élnek családtagok, akik 

hozzájuk tartoznak. Látogassanak el a faluban dolgozó szülők munkahelyére. 

- Testünk: Ismerjék és, nevezzék meg a testrészeket, ismerjék fel ápolásuk fontosságát. 

Ismerkedjenek a végtagok és az érzékszervek funkcióival. Szerezzenek tapasztalatokat 

az egészséges táplálkozás és a mozgás egészségre gyakorolt hatásával. Fogadják el az 

orvos gyógyító munkáját. 

- Közlekedés: Séta közben gyakorolják a gyalogos közlekedést, hasonlítsák össze 

funkciójuk szerint a környezetükben megfigyelhető járműveket. Utazzanak egy közeli 

városba, gyakorolják a buszos közlekedés szabályait, figyeljék meg a közlekedési 

lámpák működését, vasúti pályaudvart. Csoportosítsák a járműveket aszerint, hogy hol 

közlekednek, ismerjék meg a megkülönbözetett járművek funkcióját, a közlekedésben 

dolgozók és a rendőr munkáját. 

- Állatok: Ismerkedjenek meg a környezetükben élő állatokkal, figyeljék meg külső 

jegyeiket, lakóhelyüket. Csoportosítsák az állatokat élő helyük szerint, ismerjék meg az 

gondozásukat, hasznukat, védelmüket. 

- Napszakok: Figyeljék meg az idő múlását, a napszakok változását, a különböző 

napszakokhoz kötődő tevékenységeiket. 

- Napok, hónapok nevével ismerkedjenek. 
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- Iskolások leszünk: Beszélgessenek saját és társaik változásáról, fejlődéséről, 

elevenítsék fel óvodai élményeiket. Látogassanak el az első osztályba. 

 

A külső világ tevékeny megismerése német nemzetiségi nyelven 
Cél:  

- A gyermekek kétnyelvű kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen 

tapasztalat- és ismeretszerzés során. A magyar ismeretek adják a német anyagát- 

- Először a pozitív érzelmi kötődés alakuljon ki, majd a nyelvi értés. Ez az alapja a 

produktív nyelvhasználatnak. A pedagógus személyisége, a nemzeti nyelv szeretete, 

nyelvi atmoszféra a gyerekekre pozitív hatást gyakorol, ezáltal fogékonyak lesznek a 

nyelvre.  

- Az életkori sajátosságok, a nyelvismeret színvonala, valamint a tervezett magyar 

nevelési és fejlesztési feladatok határozzák meg (párhuzamosan) a német nemzetiségi 

kezdeményezések, tevékenységek anyagát. 

Feladat:  

- A külső világ tevékeny megismerésének feladatai a szülőföld, a helyi tradíciók és 

szokások, a kultúrkincs megismerését szolgálják és egyben ezek védelmét is. Így 

erősödik a gyermekek identitástudata, a nyelv megkedvelése. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

Tudják lakásuk címét, szüleik foglalkozását. A testrészeket felsorolják, ismerik az érzékszervek 

szerepét, igényesek tisztaságukra. Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, 

ismerik a közlekedési eszközöket. Ismerik a környezetük fontosabb intézményeinek 

rendeltetését. Felismerik és megnevezik környezetük színeit, sötét és világosabb árnyalatait. 

Tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik, rendeltetésük szerint összehasonlítanak. Különbséget 

tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellegzetességeiket. Felismerik a napszakokat. Tudják, 

hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van. Az általuk ismert állatokat 

csoportosítják életterük, külső jegyeik és hasznuk alapján. A gyermekek egyéni képességeiknek 

megfelelően rendelkeznek olyan német nemzetiségi szókinccsel, mellyel ismereteiket ki tudják 

fejezni. Ismerik a helyi kisebbségi szokásokat, és becsülik azok értékeit. 
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2.3.7. A külső világ tevékeny megismerésén belül a természeti-emberi-
tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól való 
tapasztalat szerzés 

Cél: 

- Az óvoda egésznapi nevelőmunkájában –tehát komplex formában- minden egyes 

tevékenységen keresztül a gyermekek megtapasztalják a matematikához kapcsolódó 

ismereteket, és tevékenységeiben alkalmazzák ezen terület kifejezéseit: tér, forma, 

idő, mennyiségi viszonyok stb. 

- Az érdeklődésre, az értelmekre épített matematikai nevelést már a kiscsoportos kortól 

szem előtt kell tartani az egésznapi nevelőmunka folyamán. 

- A tapasztalatokon keresztül, kiemelten a játéktevékenységben- mivel az óvodáskorú 

gyermek megismerő tevékenysége a játékban a leghatékonyabb – felismeri a gyermek 

a mennyiségi alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. Így fejlődik a gyermek 

ítélőképessége, továbbá tér, -sík - mennyiség szemlélete. 

Feladat: 

- Az óvodapedagógus elégítse ki, és fejlessze a gyermekek érdeklődését, világosan 

észlelhető, alapvető matematikai összefüggések azonosságok különbségek, 

változások felfedeztetésével. 

- Fejlessze a gyermekek logikus gondolkodását, problémafelismerő és megoldó 

képességét, a feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli kifejezőkészségét. 

- olyan tevékenységek felépítése, mely a gyermekből kiváltja mindazokat a 

pszichikus folyamatokat – kíváncsiság, érdeklődés, aktivitás – melyek elősegítik a 

problémamegoldó gondolati tevékenységet és a gyermek kreativitását is.  

- Az óvodapedagógus feladata a spontán szerzett tapasztalatok tudatosítása: 

 

Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben 

szerzett benyomásokkal, ismeretekkel, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel 

kötött foglalkozáson – azt az óvodapedagógus dönti el.  
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A külső világ tevékeny megismerésén belül a természeti-emberi-tárgyi 
környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól való tapasztalat szerzés 
német nemzetiségi nyelven 
 

Cél: 

A matematikai kezdeményezések és foglalkozások (ismeretszerzés) feladatai, kielégíteni és 

fejleszteni a gyermekek érdeklődését a szemléletesen észlelhető, alapvető összefüggések, 

változások, azonosságok, különbségek felfedeztetésével. 

Játékból indított tevékenységben a számlálás relációk megnevezése ismert tárgyakkal, 

eszközökkel németül. 

 

Feladat: 

A gyermek környezetében található tárgyak, játékok stb. megfigyelések, összehasonlítása 

segítségével gyakorolják felismerni és megnevelni az alábbi relációkat: 

 

- térbeli kiterjedések megnevezése:  - kicsi-nagy 

      - rövid – hosszú 

      - alacsony – magas 

      - kisebb – nagyobb 

 

- térbeli viszonyokra vonatkozó: 

      - előtt – mögött 

      - alatt – fölött 

 

- számlálás: 10-ig. 

 

Ezeken a relációkon keresztül fejlődik a gyermek gondolkodása. 

 

Nevelőmunkát segítő eszközök: 

 

Matematikai segédeszközök: Minimat készlet eszközei, síkidomok, és testek, logikai készlet, 

pálcikák-korongok, tükrök. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
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A fejlesztő nevelőmunka hatására az elérhető, hogy örömmel vegyenek részt matematikai 

jellegű kezdeményezésen, játszanak az ilyen jellegű társasjátékokkal, tartsák be annak 

matematikai szabályait.  

 

A gyerekek ebben az életkorban képessé tehetők arra, hogy az óvónő kérdéseit megértsék, 

kövessék, matematikai jellegű helyzetekről szabadon tudjanak beszélni, szívesen 

vállalkozzanak azok megoldására. Képesek tulajdonságok alapján válogatni, sorba rendezni. 

Értik és helyesen használják a mennyiséggel, halmazzal kapcsolatos összehasonlítást kifejező 

szavakat: hosszabb, rövidebb, több-kevesebb stb.. 

Elő tudnak állítani különféle elrendezéssel, bontással – többet – kevesebbet – ugyanannyi stb. 

 

Tárgyakat meg tudnak számlálni legalább 10-ig. Másolással képesek megépíteni a mintával 

megegyező és eltérő alakzatokat. 

A térben való tájékozódás terén elérhető: a jobbra, ballra irányok, illetve helyzeteket kifejező 

névutók: alá, fölé, mellé elsajátítása. 

Az ismert matematikai kifejezéseket megértik, alkalmazzák mindkét nyelven. 

 

2.3.8. Munka jellegű tevékenységek 

 
A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

- 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 formája. 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az 

önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal 

együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az 

elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás. 

A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelést igényel. 
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Cél: mint a nevelés eszköze jelenjen meg a nevelés folyamatában. 

Feladat: életkornak megfelelő munka lehetőségének biztosítása, közösségi nevelés. 

- Sikerélményt biztosítson, ami a pozitív viszony kialakulását segíti a munkához. 

- Vonzó legyen a munka vállalása, tapasztalatot adjon hasznosságára, alkalmazkodó 

képesség fejlesztésére. 

- Tapasztalják meg, hogy az általuk végzett munkának van eredménye, ha a 

szabályoknak megfelelően végezték. 

- Munka során is tanulják az egymáshoz való alkalmazkodás szükségességét. 

- Érezzék, hogy az elvégzett munka örömet jelent, tanulják meg tisztelni a munkát 

végző embert. 

- Az életkori sajátosságuknak megfelelő munka segítse az önállóság, feladattudat, 

kitartás, esztétikai érzék kialakulását. 

- A munka önként, örömmel végzett tevékenység legyen. 

- A munka legyen, saját és mások elismerésére nevelés egyik formája 

A gyermekek kétnyelvű beszédkészségének fejlesztése a munka jellegű 
tevékenységekben 
Feladatok: 

Az óvónő az egyes munkafajtákhoz az eszközöket a munkafázisok sorrendjét német nyelven 

nevezi meg. Megerősítéssel, pozitív értékeléssel motiválja a munka vállalására a gyermeket. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

- A gyermekek szeressenek  közösen dolgozni. 

- Munkavégzésükben önállóak, igényesek. 

- Szívesen vállalnak egyéni megbízást. 

- Örömmel segítenek gyermektársaiknak és a felnőtteknek egyaránt. 

- Szeretnek meglepetést készíteni. 

- Az egyes munkafolyamatoknál a gyermek értse a gondozónő, óvónő kérését, és 

utasítását. 
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2.3.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

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

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

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg magyar és német nyelven. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Olyan tanulási szervezeti formát kell kialakítani, ami 

segíti a gyermek kompetenciáinak, képességeinek fejlődését, támogatja az aktivitását és 

kreativitását. Ennek elengedhetetlen feltétele a gyermek több érzékszervén keresztül való 

megtapasztaltatás, és így a felfedezés lehetőségének biztosítása. 

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 

Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényessége, a 

mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.  

Készüljön feljegyzés, a fejlődés üteméről, a foglalkozásban résztvevő és hiányzó vagy 

rendszeresen hiányzó gyerekekről. Ez alapján tudja minden gondozónő, óvónő melyik gyereket 

miben, mivel kell fejlesztenie, tehát személyre szabottan, hogy önmagához képest optimálisan 

fejlődjön. Tervezzék meg a további fejlesztő, felzárkóztató feladatot csoportra, egyénre. 

 

 

A tanulás lehetséges formái: 

- A gyermekekkel foglalkozó felnőttek pozitív mintájára, tehát utánzásos magatartás 

és viselkedéstanulás, szokások alakítása 

- Egész nap folyamán spontán, játékos, illetve az óvodapedagógus által irányított 

megfigyelés, tapasztalatszerzés, és felfedezés 

- A gyermek kérdéseire adott válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás 
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- A gyermek napi tevékenységei alkalmával játékos, cselekvéses tanulás 

Gyermeknek tervezett feladat tudatos pontos képességfejlesztő legyen. 

Törekedjen minden gondozónő, óvónő arra, hogy önképzéssel továbbképzéssel bővítse 

ismeretét, hatékonyabban biztosíthatja a gyermekek fejlődési ütemét, fejlődésbeli lemaradását, 

tudatosan jelölheti az egyénre szabott differenciált feladatot. 

A tanulási folyamatban egyik legfontosabb feladat a gyermekek rendszeres figyelése, „mert 

nevelni és tanítani csak akkor tud az ember, ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell.” 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

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

eredményeként érje el az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet 

 feleljen meg az iskolaérettség testi, lelki és szociális kritériumainak egyaránt 

Testileg: 

 jusson el az első alakváltozáshoz, változzanak meg testarányai, kezdje meg a fogváltást 

 teste legyen arányosan fejlett, teherbíró 

 mozgása összerendezett, harmonikus 

 fejlett mozgáskoordináció és finommotorika jellemezze 

 képes legyen mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 

irányítani 

Lelkileg: 

 érdeklődése nyitott legyen, a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődjenek 

 érzékelése észlelése tovább differenciálódjon 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett jelenjen meg 

a szándékos bevésés és felidézés és növekedjen a megőrzés időtartama  

 a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kapjon a felidézés 

 jelenjen meg a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekedjen meg 

tartalma, terjedelme, váljon könnyebbé megosztása és átvitele 

 a cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett alakuljon ki az elemi fogalmi 

gondolkodás is 

 érthetően, folyamatosan beszéljen, kommunikáljon 

 gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban 

és hangsúllyal tudja kifejezni 
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 minden szófajt használjon, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkosson 

 tisztán ejtse a magán- és mássalhangzókat 

 tudja végighallgatni és megérteni mások beszédét 

 elemi ismeretekkel rendelkezzen önmagáról és környezetéről 

 tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, ismerje a napszakokat, ismerje és a 

gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerje szűkebb 

lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat azok gondozását és védelmét, 

ismerje fel az időjárás és az öltözködés összefüggéseit 

 ismerje a viselkedés alapvető szabályait, alakuljanak ki azok a magatartási formák, 

amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek 

 legyenek elemi mennyiségi ismereteik 

Szociálisan: 

 készen álljon az iskolai élet és a tanító elfogadására 

 képes legyen a fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival egyaránt 

 feladattudata erősödjön, amely a feladat megértésében, feladattartásban, és eredményes 

elvégzésében nyilvánul meg 

 legyen kitartó, megfelelő munkatempóval, önállósággal és önfegyelemmel rendelkezzen 
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A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
 

1. Általános elvek 

 

1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésében 

 

Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek 

számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés 

általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sajátos nevelési 

igényű kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra 

törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet 

kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési 

célok megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, 

ami a további önálló cselekvéséhez szükséges. 

 

1.2. Az Irányelv célja 

 

Az Irányelv célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény 

összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy 

 

- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

- fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

- a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

- az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások 

programjai váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek 

határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői bizottság 

szakértői véleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a 

gyerek szükségletei szerint. 

 

1.3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
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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. 

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység (a továbbiakban: 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység) olyan teammunkában kialakított és szervezett 

nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől 

függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák) alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok 

határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen 

módosítják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakértői véleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti; 

- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg; 

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai 

kompetencia, amely kiegészül a társszakmák – pszichológiai, orvosi – terápiás 
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együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek sajátos nevelési 

igényének megfelelő szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, konduktorpszichológus, 

orvos együttműködése szükséges. 

 

1.4. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

 

A fejlesztés céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó pedagógiai-

gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell 

építeni. 

 

a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum 

zavarból illetve egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 

kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával, 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása. 

 

1.5. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 

a) A sajátos nevelési igény típusa, súlyossága. 

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás 

megkezdésének ideje. 

c) korai fejlesztésben és gondozásban részesült gyermek esetében a korai időszak 

fejlődésmenete. 

d) A gyermek 

- életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

- képességei, kialakult készségei, 

- kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

- családi háttere. 

 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos 

észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi 
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képességek fejlesztését. Az egyes sajátos nevelési igény típusok függvényében más-más 

terület kap nagyobb hangsúlyt. 

 

Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított fogyatékosságok 

mindegyikére tekintettel kell lenni. 

 

A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti. 

 

1.6. A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek 

számára 

 

a) A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása; 

b) az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

c) az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 

elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

d) a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

e) annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes; 

f) rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához; 

g) az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sajátos 

nevelési igényű gyermek családjával. 

 

1.7. A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált 

nevelése. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos 

nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget. 

 

Az integrált nevelésben résztvevő óvoda: 
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a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez, 

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt 

segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési igényének 

típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, konduktor segíti. Közreműködése kiterjed a 

gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői 

ellátásának tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a 

szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

 

Az integráltan nevelt gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői 

bizottság javaslatot tesz. 

 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a tevékenységekhez 

önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak 

szolgálják: 

 

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a 

sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz, 
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- a tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

- egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

c) A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus az együttműködés során: 

 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről, 

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

- részt vesz az óvodai és tevékenységek adaptációjában. 

 

Az integrált nevelésben részt vállaló óvodák igénybe vehetik az egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati intézmények szolgáltatásait, az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 

 

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei, feladatai 

óvodai nevelés során 

 

2.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 
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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. 

 

A jelentősen eltérő kóreredet – végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett 

végtaghiányok; petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-

rendellenességek; egyéb, maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 

kórformák; a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák – és károsodás miatt a 

mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos 

mozgáskorlátozott) gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos 

akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott 

eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb 

környezet minél sokrétűbb megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő 

tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítani kell 

a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez szükséges 

akadálymentes környezetet, sajátos technikai eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig 

szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció és a terápia feladatait, valamint a mozgásnevelést az óvodai tevékenységek 

körébe kell beépíteni. Az elsajátított mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós 

helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok 

figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

 

Mozgásfejlesztés: 

 

Óvodáskorban előtérbe kerül az életkori sajátosságoknak megfelelő tartási és mozgási 

funkciók segítése, a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és 

finommozgások célirányos fejlesztésével, az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztésekkel. 
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A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást, 

helyváltoztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is. 

 

Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése: 

 

A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges 

az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés. A 

sérülés függvényében szükség lehet az egészségüggyel való kapcsolattartásra, pl. 

inkontinencia kérdésének megoldásában. 

 

Játéktevékenység: 

 

A mozgáskorlátozott gyermeket a játéktevékenységében akadályozhatja bizonytalan 

testtartása, a helyzet- és helyváltoztatás, az eszközhasználat nehezítettsége, a téri tájékozódás 

terén fellépő nehézségek stb. Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a 

játéktevékenység egészének, esetleg egyes részeinek adaptálására. Az egyes tevékenységek 

során fontos a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, bekapcsolódása. 

 

Nyelvi fejlesztés: 

 

A mozgáskorlátozottsághoz társulhatnak beszédzavarok, kommunikációs problémák. A 

szókincs szegényesebb lehet, a különböző kognitív funkciók érintettsége akadályozhatja 

versek, mondókák megtanulását, a mozgászavarok hatással lehetnek a nonverbális 

kommunikációra, légzésproblémák állhatnak fenn, súlyos esetben beszédképtelenség is 

előfordulhat. Emiatt fontos feladat a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és 

kommunikációs képesség fejlesztését célzó tevékenységbe, szükség lehet sajátos fejlesztési 

célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködésre. 

 

Éneklés, zenei nevelés: 

 

Artikulációs problémák, légzésproblémák, a vitálkapacitás beszűkülése, ritmus és tempó 

érzékelésének nehezítettsége állhat fenn, ami pl. felső végtag érintettség esetén kiegészülhet 

az eszközhasználat nehezítettségével. Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így 

a mozgáskorlátozott gyermek fejlesztésébe is beépítendő. Pozitív hatása előnyösen 
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befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ellazulását), társas cselekvést jelent, 

fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést. A tevékenységek végzése közben szükséges lehet 

speciális testhelyzet felvétele, esetleg a gyermek állapota által meghatározott adaptált 

eszközök (hangszerek) használata. 

 

Rajzolás, kézügyesség fejlesztése: 

 

Felső végtag érintettség, izomtónus fokozódása, gyenge izomzat, a törzs- és fejkontroll hiánya 

stb. okozhat problémát ezen a területen. Fontos a kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek 

segítését célzó megfelelő testhelyzet megtalálása, a kóros izomfokozódások, együttmozgások 

leépítése, szükséges lehet adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése, a 

finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése. 

Minden tevékenység során kiemelt feladat a tapasztalatszerzés biztosítása, a cselekvéses 

ismeretszerzés lehetőségének megteremtése. A mozgáskorlátozott gyermek eltérő 

tapasztalatokkal rendelkezik, észlelési problémái, testséma-zavarai lehetnek, kevesebb 

ismerettel rendelkezhet az őt körülvevő világról. Alkalmat kell adni a minél sokrétűbb, 

mozgásos tapasztalatszerzésre, fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési 

területeket, a figyelmet, emlékezetet, téri tájékozódást stb. 

 

A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek esetében a mozgáskorlátozottságon 

kívül még más – érzékszervi, beszéd- vagy értelmi fogyatékosság – is nehezíti a fejlesztés 

lehetőségét. Fejlesztésük döntően a mozgáskorlátozottak pedagógiája és a társuló 

fogyatékosság gyógypedagógiai módszereinek egyénre szabott kombinációival történik. 

 

2.2. A látási fogyatékos (látássérült) gyermek 

 

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két 

szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 (0–33%-os látásteljesítmény) közötti. 

Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

 

A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók. 

A speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a 



 64

látássérülés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez 

esetleg csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség. 

 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében segíteni 

kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési formák 

megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 

rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

 

a) Az óvodai nevelésben részesülő vak gyermekeknél (vízus: 0) is kiemelt szerepet kap a 

játék, ami tág lehetőséget ad az ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, íz-

érzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztésére. Mozgásnevelésükben 

kiemelten fontos a testkultúra kialakítása, a tartáshibák megelőzése, a helyes testtartás 

megtanítása, majd folyamatos fejlesztése. A vak gyermekek fejlesztésében hangsúlyos a zenei 

nevelés, mely egyszerre fejleszti a hallást és a mozgást. 

 

Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél. A 

környezetük valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri 

tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál – színek 

helyett – elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A környezet kialakításakor 

tapintható jelzések alkalmazása, a bútorok lehetőség szerinti állandó rendje javasolt. A 

számélmények kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is 

hatékonyabbá teszik, az óvodai tevékenységek során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges 

táblák alkalmazása a Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását készíti elő. 

 

b) Az aliglátó gyermekek (vízus: a fényérzéstől 10%-os látásteljesítményig) adottságaik 

szerint vagy a tapintó-halló vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. 

A látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó gyermekek (pl. fényérzékelők, 

színeket felismerők) nevelési programja a tapintó-halló életmódra felkészítést célozza [2.2. a) 

pont], de nem hanyagolható el látásteljesítményük megőrzése, intenzív fejlesztése sem. 
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Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. 

 

A fejlesztés fő területei ez esetben megegyeznek a gyengénlátó gyermekek nevelésének 

elveivel [2.2. c) pont]. 

 

c) A gyengénlátó gyermekek (vízus: 10%-os látásteljesítménytől 33%-ig) főleg látásuk útján 

tájékozódnak a világban, de az ép látásúakhoz képest sokkal közelebbről, kisebb térben tudják 

azt használni. Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján 

történik, de jelentős szerep jut a nevelésben a többi, elsősorban a hallási és tapintási analizátor 

kompenzatív működésének is. Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes 

testtartás megtanítása, az ehhez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni 

megvilágítás) biztosítása. 

 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei az óvodában: 

 

A gyengénlátó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. 

Területei: 

 

- Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 

- A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

- Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

- A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

- A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 

- Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

- A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 

- A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 

 

d) A halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek esetében a látás hiányán vagy különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más, testi, érzékszervi vagy értelmi sérülés is nehezíti a 
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fejlesztés lehetőségét, amely döntően a látássérültek pedagógiája és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival történik. Az eredményességet a döntően 

egyéni vagy kiscsoportos szervezés biztosítja. Ez gyógypedagógiai óvodai ellátásban 

valósulhat meg. Abban az esetben, amikor az enyhébb látási sérülésekhez enyhébb 

fogyatékosságok csatlakoznak, akkor az integrált óvodai nevelés is lehet eredményes. 

 

2.3. A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek 

 

A súlyos fokban hallássérült – siket – és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült 

– nagyothalló – gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy 

ennek következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben 

képesek. A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben – 

teljesen elmarad, vagy erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt 

korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében 

módosul a gyermek megismerő tevékenysége, esetenként egész személyisége megváltozik. A 

legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és speciális pedagógiai ellátás együttes 

megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők. 

 

A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás 

és a hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség 

eredményeként a gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült 

(siket) kisgyermek érzékeli a hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs 

funkciójának felismerésére. A beszédhallás fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával 

párhuzamosan tudatos hangadásra képessé válik. Megindul a passzív és aktív szókincs 

fejlődése, elhangzanak az első szavak. Mindez a szülők folyamatos közreműködését és 

együttműködését is igényli. 

 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik 

nagy része használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt. 

 

Bár a hallássérült szülő hallássérült gyermekére az adott intézmény pedagógiai programjában 

előírt kommunikációs forma (beszéd, gesztus) vonatkozik, kívánatos, hogy a 

(gyógy)pedagógus oly mértékben legyen jártas a jelnyelv használatában, hogy azt szükség 
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esetén fel tudja használni a gyermekekkel való kommunikációban és a hallássérült szülőkkel 

való érintkezésben. 

 

A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 

cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor 

kezdetére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló 

társaikkal együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 

 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és 

audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába 

lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 

hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 

befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális 

környezet korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 

hallássérült gyermekeket. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért 

hallásveszteség 90 dB vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a nyelvi 

kommunikáció rendszerében a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív 

használatának építése, a grafomotoros készségfejlesztés és a diszfázia-prevenció. 

 

Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek 

hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait. 

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait megérteni. 
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Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 

fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget. 

Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében. 

 

A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány 

szó, rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket. 

 

b) A nagyothalló – gyermekeknél a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB 

közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti 

hallásveszteséget mutatnak ki. A nagyothalló óvodás korú gyermekek az emberi beszéd, a 

környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képesek. Beszédfejlődésük késve, 

általában spontán (hallókészülék segítségével vagy anélkül), esetenként azonban csak 

speciális segítséggel indul meg. 

 

A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 

megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a 

beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a 

beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek 

különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, 

szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek 

használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés 

rendszerébe. 

 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép hallás mérhető. 

 

Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával 

történik. Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a hallók 

beszédfejlődésével. 
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Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától. a család aktív 

együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai 

habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint azzal 

párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb 

szintű elsajátítását. 

 

Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda, szükség 

esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, esetleges – a 

pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk valamint a családi 

háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai megsegítés. 

 

d) A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermekek esetében a hallás különböző 

mértékű csökkenésén kívül még más (esetenként mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a 

pszichés fejlődés zavara) fogyatékosság is súlyosbítja a fejlesztés lehetőségét. A velük való 

foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság gyógypedagógiai 

módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. Fejlesztésüket 

eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani. 

 

2.4. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és 

minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 

keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre kötelezett 

– és a komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi – vizsgálat 

diagnózisa alapján egyértelműen az enyhe értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek 

számára abban az esetben lehet szakmailag indokolt, ha a gyermek nevelése vélhetően csak a 

speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett valósítható 

meg megfelelően. 

 



 70

2.5. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort 

megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett 

és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség 

elérését. 

 

Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, előfordulhatnak 

sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok esetben a 

kommunikáció súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet és a 

kitartás. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét alkalmazva, a 

gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő képességfejlesztés 

kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

 

a) az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a szóbeli 

kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök alkalmazásával történő 

fejlesztésére, 

c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

d) a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

e) az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal 

kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 

 

A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció 

fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés 

fejlesztésére. 

 

2.6. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban 
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Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás 

folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek 

szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, 

kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett 

beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési 

nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 

 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak 

minősít. 

 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés 

és észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, 

összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a 

beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző 

kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális 

emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg. 

 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 

nehezítik a gyermek beilleszkedését. 

 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 

kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és 

módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés 
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keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. 

A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a 

szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az 

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg. 

 

2.7. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó 

kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum 

zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének 

és azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés 

zavara és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten 

előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp 

úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti 

intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a 

megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre 

minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran 

megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a 

nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció 

sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, 

hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis 

hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján 

befolyásolni lehet. 

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés 

devianciáját. Ennek eredményeként a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek 

(ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, 
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de célszerűen használt augmentált – vizuálisan segített – kommunikációs eszköztárral. A 

gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes 

képességeket segítséggel használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 

helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel 

képességeitől függően rendelkezhet. 

 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 

korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének 

elemeivel. 

 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 

óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 

szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a 

természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja minden 

esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése 

egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési 

helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai 

környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy 

fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges. 

 

2.8. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – 

részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az 

átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan 

zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a 

tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a 

sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési 

folyamatot késleltetheti. 
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Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat: a gyermek szakértői bizottsági 

véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti 

korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek 

alkalmazásával. A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen. 

További feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív 

viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges 

készültséget. 

 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 

erre alapozva kell meghatározni. 

 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar 

jellegét megállapító, komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi – 

szakértői véleményben foglaltak alapján történik. 

Célunk 

- Harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a 

gyerekek között személyiségük különbözősége. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, 

fejlődésének elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán 

könnyebben tudjanak beilleszkedni a társadalomba. 

Alapelvünk 

- A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. 

- Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, 

párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb 

formája a fejlesztésnek. 

- A gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrálhatók, akik a többiekkel együtt nevelhetők. 

- Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a 

gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, 

zaklatást. 
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- A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 

gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára kell 

építeni. 

-  

A fejlesztés legfontosabb területei 

- A kognitív funkciók fejlesztése. 

- Alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az 

egyensúlyérzék fejlesztése. 

- Manuális készség, finommotorika fejlesztése. 

- Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés 

fejlesztése, az aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer 

kiépítése.  

- Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása. 

- Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok 

- Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása 

a gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, 

figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása. 

- Sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a 

sérülés jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát. 

- Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt. 

- A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan 

tudjon cselekedni.  

- Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó 

dajkával, hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell 

értékű, mint az övé. 

- Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő 

szakszolgálatoktól. 

- A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai 

kompetenciánk határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, 

értékelése. 
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- Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is 

juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális 

szintre.  

- A tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, 

téri tájékozódást, beszédészlelés és –megértés fejlesztését és a gondolkodási 

stratégiák támogatását szolgáló eszközök. 
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Az Infokommunikációs Technológia megjelenése az óvodában: 

 A ma felnövő gyermekek életében a digitális mechanizmus természetességgel van jelen, 

gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva része a mindennapoknak.  

Az óvodások könnyen ráéreznek a technikai alkalmazások kezelésére, ezért az óvodai 

nevelésben használt számítógépes programokat és online játékokat kiemelt gondossággal kell 

kiválasztani. Az óvodás gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék, amit nem 

lehet figyelmen kívül hagyni. Az óvodai élet struktúrájába ezért úgy kell beilleszteni az 

informatikát, hogy a 3-7 éves korú gyermekeket jól megválasztott, számukra fejlesztett 

szoftverekkel és online alkalmazásokkal kínáljuk meg. A játékos oktató szoftvereket mindig 

egy adott témakörhöz használjuk. 

A gyermekek találkozása a számítógéppel és vele párhuzamosan a projektor alkalmazása 

változatossá teszi az óvodai életet, új felfedező utakat járnak be és nem utolsó sorban 

emberséges és gyermekbarát hatásával is megismerkedhetnek. Az óvodások otthonról hozott 

digitális tapasztalataira is hangsúlyt kell fektetni. A szülők tájékoztatása is kiemelt feladat. Fel 

kell hívni figyelmüket a biztonságosabb internetezés fontosságára, alapvető szabályaira 

valamint informálni kell őket a világhálón megjelenő veszélyekről és azok lehetséges 

kezeléséről. Meg kell ismertetni a szülőket azokkal a multimédiás oktató szoftverekkel és 

fejlesztőprogramokkal, amiket a gyermekek veszélytelenül igénybe vehetnek akár otthoni 

környezetben is. Tudatosítani kell bennük, hogy a számítógép, és egyéb informatikai eszköz 

előfordulása a játékos környezetben nem más, hagyományos játékeszköz helyettesítője, csupán 

egy játék, ami segítség a játékos tanulási folyamatban, továbbá a gyermekek értelmi 

képességeire és kreativitására irányuló kiegészítő konstrukció. 
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A Pedagógiai Program melléklete 

 

 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
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1.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 

1.1 AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS CÉLJA 

 

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § határozza meg, 

mely szerint:  

(1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 

időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 

folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési- oktatási intézményben 

végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a 

szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek 

egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.  

 

1.2 AZ EGÉSZSÉG MEGHATÁROZÁSA  

 

Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta:  

"Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) jólét 

állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya."  

Az élet és az egészség, az embernek semmi mással nem pótolható alapvető értéke. Nélküle sem 

egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. Az egészség megszerzése, 

fenntartása és fejlesztése az egyed, illetve a közösség egész életén át tartó, az élethez, a sikeres 

önmegvalósításhoz és a társkapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi. Az egészségvédő és 

egészségfejlesztő magatartás 2 elérésének feltétele azoknak az alapképességeknek az 

elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik, ha kell, korrigálják.  

Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák 

kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és 

társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a 

testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá attitűddé 

alakítja az egészségvédő magatartást.  
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1.3 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KISGYERMEKKORBAN  

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése 

biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának 

elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívái közül a 

legegészségesebbet válassza. Az egészség fejlesztése kisgyermekkortól kezdődik, így az óvodai 

egészségnevelés megalapozó jelentőségű a személyiségfejlesztésben. Az egészségvédő 

potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti 

igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások 

visszaszorítását.  

Az egészség védelme tanítható, fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre 

nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van. Ezeket figyelembe véve az 

óvodai egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület. Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az 

egészség fejlesztésére (promóció) és az egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló 

egészségnevelő tevékenység. Mindkét egészségfejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és 

szociális nevelő tevékenységre. Az egészségnek a nevelési folyamat minden mozzanatában 

alapozó szerepe van.  

A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az 

egészségvédelmére: edzi a testi erőnlétét, gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) kiművelését 

és az embertársakkal kapcsolatos (szociális) együttműködési készségét. Az egészség hármas 

(testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul 3 egybefonódik a 

személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési feladat. A 

speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az óvodapedagógusnak tudatosan 

kell felkészülnie.  
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2. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen  

a) az egészséges táplálkozás,  

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése,  

d) a bántalmazás és erőszak megelőzése,  

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

f) a személyi higiéné területére terjednek ki.  

 

2.1 AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS  

 

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja.  

A helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az egészséges 

életmód egyéb jellemzőit, összetevőit/pl. a mozgásigény kifejlesztését,az alapvető személyi 

higiénés ismeretek elsajátítását és begyakorlását./ A fejlődés alapfeltételei között kiemelt 

jelentőségű a gyermek egészséges táplálása, mivel az óvodás gyermek fejlődésének egy olyan 

periódusában van, melyre jellemző a nagyfokú és rendszeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors 

növekedése, ami ennek megfelelő tápanyagfelvételt tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak 

anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői 

leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén is 

múlik.  

A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszercsoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania. Az intézményeinkben különösen odafigyelünk a 

gyermekek egészséges étkeztetésére. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és az 

idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldségeket.  

Óvodánkban az étkezéseket kötött keretek között szervezzük. Az intézményben reggeli, ebéd, 

uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére. Az óvodai élelmezés nem tudja biztosítani a 

gyermekek számára az egész napra szóló élelmiszerek szükségességét. Igyekszünk meggyőzni 

a szülőket, hogy töröljék gyermekük étkezési szokásrendjéből a túl cukros, sós, zsíros ételeket, 
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a cukrozott szörpöket, kólaféléket, a chipset, édességet. Az zombai óvodában főzőkonyha, a 

tagintézményekben tálaló- melegítő konyha működik. A főzőkonyhával a változatos étrend 

érdekében a vezetők folyamatosan konzultálnak. Az élelmiszer-alapanyagainak beszerzését az 

élelmezésvezető összehangolja a helyi élelmiszeralapanyag-termeléssel és előállítással. A 

konyha, kérésre, orvosi igazolás alapján főz a táplálékallergiás gyermekekre is. A 

táplálékallergiás gyermek étele külön edényben érkezik. A gyermekek étvágyát, eltérő 

szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk megszerettetni 

az új ízeket. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdekében a gyermekeknek folyadékot 

állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt.  

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus 

egészségpedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a gyermekek is vegyenek 

részt - életkori fejlettségüknek megfelelő szinten –, és legyenek részesei étkezéskor az 

önkiszolgálásnak.  

Feladataink:   

 Kulturált étkezési körülmények biztosítása.  

 Óvodai napirend keretében az óvónők a dajkákkal együttműködve ismertetik meg a 

gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel.  

 Az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához.  

 Intenzív rágásra ösztönözni.  

 Folyadék folyamatos biztosítása, a gyermek egész nap folyamán tud inni  

 Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával 

ismertetjük meg a gyermekeket.  

 Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállításának irányítása a dajka feladata.  

 Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára  

 A szülőkkel, támogatókkal ősszel zöldséghetet szervezünk, gyümölcs szinte minden nap 

van 

 Tanácsadás a szülőknek (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés 

keretében), hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki.  
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 Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében játékos alkalmakat teremtünk arra, hogy 

a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. saláta 

készítés, tízórai összeállítás).  

 Minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, ismerkednek 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel: őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak, 

kóstolók és salátakészítés zöldségből, gyümölcsből.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:  

 Önállóan el tudják dönteni, hogy mennyi ételt fogyasztanak.  

 Önállóan töltenek vizet a kancsóból.  

 Ismerik a kulturált étkezés szokásait, higiénikusan étkeznek.  

 Szívesen kóstolnak meg új ízeket.  

 Ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét.  

 Az óvodába nem hoznak szénsavas üdítőt, chips-et a gyermekeknek.  

 

2.2 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS  

 

A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben mutatkozik 

meg, ezért a mozgás élettanilag a kisgyermek alapvető életjelensége. A gyermek mozgásigénye 

folyamatos kielégítésre vár.  

A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára kiemelt feladatunk, ezért minden 

nap alkalmat teremtünk rá. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése legnagyobb részt 

a játéktevékenység útján valósul meg. A játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a 

környező világ jobb megismerésében, a környezet felfedezésében és meghódításában. A 

felfrissítő, edző mindennapi testnevelés középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. 

Emellett korcsoportra szabott, testnevelési csoportos foglalkozást is tartunk hetente, amelyen 

olyan elemi mozgásokat tanulnak és gyakorolnak a gyermekek, amelyek sportági mozgásokból 

levezethetők, de elemi jellegüknél fogva már elveszítették sportági jellegüket.(mászás, járás, 

futás, ugrás, dobás, elkapás).  

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és 

munkaeszközökkel való munkálkodások. Ha az idő engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. 
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Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egészíti ki a levegőzést. A vízzel való edzésre 

nincs lehetőségünk. A mozgáshoz változatos eszközöket biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy 

és finommozgások fejlesztésére. Az egyensúlyérzék kialakítására speciális eszközöket is 

használunk. A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz 

hanyag testtartás, ezért a szervezett tornafoglalkozások keretében prevenciós, fejlesztő 

tornagyakorlatok végzésével segítjük a gerinc deformitások megelőzését. A lábboltozatot 

erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartását javítjuk.  

Évente szervezünk sportnapot gyermekeink számára, ezzel is megalapozva a rendszeres 

mozgás megszerettetését, felkelteni az életen át tartó sporttevékenység iránti igényt 

óvodásainkban.  

Feladataink:  

 A gyermekek egészséges fejlődése érdekében azoknak a feltételeknek a megteremtése, 

amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet teherbíró-ellenálló- és 

alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat és 

állóképességüket.  

 Az udvar lehetőségeinek kihasználása a gyermekek. nagymozgásának fejlesztéséhez 

(járás, futás, kúszás, mászás).   

 Minél több alkalom biztosítsa a szabad mozgásra, mivel ez gyakorlási lehetőséget ad az 

irányított mozgás-tevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére.   

 A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, 

egyéni szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez méretezzük.   

 Irányított mozgásos játékokat szervezni mindhárom korosztálynak heti egy alkalommal, 

különböző időkerettel.   

 Edzési lehetőséget biztosítani a környezet, levegő, nap kihasználásával   

 Megtervezni a helyet, időt, és a közegekben való mozgást fokozatos terheléssel, 

figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait.  

 Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 

napfény edzést biztosítani a gyerekeknek a fokozatosságot betartva.   

 A nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra törekvés 

(kivétel az erős napsugárzás miatt a 11-15 óra közötti időszak).   
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 Az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és ellenőrzése 

a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében.   

 A mozgás utáni regenerálódás biztosítsa.   

 Szülők bevonása a programba.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:   

 Szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban.   

 Képesek harmonikusan együttműködni társaikkal mozgásos tevékenységekben.  

 Örömként élik meg a- közös (játékos, sportos) mozgást.   

 Kialakult nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyészlelésük legyen összerendezett.  

 Ismerik és biztonságosan használják a mozgásfejlesztő és mozgásos tevékenységekhez 

szükséges eszközöket. 

          - Tartózkodjanak szívesen a szabad levegőn, és váljon természetes igényükké a 

szabadban való mozgás.  

 

2.3 A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI 

FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK 

FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE  

 

A dohányzás megelőzésének feladata  

Felmérések igazolják, hogy az óvodásgyermekek családjának több mint felében él dohányzó 

felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermekek számára. A dohányzás megelőzésében és 

visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai 

személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, 

ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az 

óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként 

szolgálhat. Az óvoda egész területe dohányzásmentes terület. Törekszünk arra, hogy az 

intézményünk dolgozói ne dohányozzanak. A szülőket is ösztönözzük erre, hogy pozitív példát 

mutassanak a gyerekeiknek. és induljon mozgalom a kisgyermekek otthoni dohányzásmentes 

környezete érdekében.  

Ajánlott tevékenységek:  



 86

Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az óvodapedagógus, de lehet maga 

gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A 

szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó gyermekcsoport vehet részt 

beszámolóval, események értékelésével, képek nézegetésével, stb. párhuzamosan. Fontos: az 

önkéntes részvétel, a szabad megnyilatkozás és vélemény-nyilvánítás. A dohányzás 

ártalmainak elemzésére szolgáló szabad beszélgetések kezdeményezésére a következő 

alkalmakat, lehetőségeket alkalmazzuk:   

 Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás.   

 Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az áruházak 

levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás tömegközlekedési 

járművön, "talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai porképződés, az otthoni 

állattartással járó szagok.   

 Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, szórakozó 

helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a családban dohányzók 

megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt dohányzás.   

 Beszélgetés arról, milyen leszek, ha nagy leszek: mi szeretnék lenni; segíteni akarok 

másoknak, alkotni szeretnék, egészséges, edzett, erős akarok lenni; mit kell ezért tenni, 

mit kell elkerülni (elhatározom, hogy nem kezdem el a dohányzást).   

 Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan: 

károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor és a szív munkáját; másokat is 

károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, kellemes-e a füstös levegőjű 

teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk ellene (szabad levegőn tartózkodás, a 

lakás szellőztetése).  

 

2.4 A BÁNTALMAZÁS ÉS ERŐSZAK MEGELŐZÉSE 

 

A WHO definíciója:  

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek 

egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális 
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sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy 

hatalmon alapul.”  

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy 

ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, 

táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy 

valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi 

és szociális fejlődésére.  

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, 

a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő 

erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a 

felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek 

van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a 

védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.  

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy 

ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem 

akadályozza meg, illetve nem jelenti.  

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, 

mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, 

halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)  

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot 

jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában 

foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és 

nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások 

támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez 

nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy 

szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek 

kihasználása. Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek 

szem és 11 fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket 

magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. Különleges ellátást és kezelést igényel, ha 

gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy 

gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg 
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bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és 

az elkövető egyaránt kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak 

érzelmi vonatkozásai, indulati tartalma miatt.  

Feladataink:   

 Intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal. Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól.   

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel 

összefüggésben kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.   

 A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol 

kereshető fel.   

 A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az 

erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az 

erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek 

megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek 

alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői 

értekezleteken megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó 

tömeghírközlések, filmek kivédését is.  

 

2.5 BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

 

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az 

SZMSZ –ben kerültek rögzítésre. Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés 

szempontjai alapján történt vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan 

ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. 

Elsősegély doboz kötelező minden óvodában. Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, hogy egy 

kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A 
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gyerekek megismerkednek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb 

teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás 

(felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb 

sérülések ellátása. A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, 

mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes 

odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere: a szerepjáték, mesélés, bábozás, 

könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.  

Védő-óvó előírások:  

Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. A gyermekekkel- az 

óvodai nevelési év, valamint- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetjük a 

következő védő-óvó előírásokat:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,  

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,  

- a tilos és az elvárható magatartásforma.  

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

ismertetjük. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.  

 

2.6 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ  

 

A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, 

amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokás rendjével.  

Testápolás  

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és 

szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. A gyermek higiénés 

állapotának megítélése, szükségesetén a testápolás pótlása az óvodapedagógus, a dajka és a 

kisgyermekgondozó részéről bensőséges ellátást igényel. A higiénés szemlélet átadása tehát 

nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. Elegendő időt és szükséges segítséget 

biztosítunk a gyermekeknek a tevékenység ellátására. Alapkövetelmény, hogy a személyi 

higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-külön álljon rendelkezésre.  

Feladataink:   

 A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása.   
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 A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése 

(szeretetteljes légkörben), valamint a legintimebb higiénés tevékenység, a WC és a WC-

papír használatának megtanítása. Az óvónő, a gondozónő és a dajka részt vállal ennek 

begyakoroltatásában.   

 A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben.   

 A test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, érzékszervek, körmök ápolását, melyre 

szintén megtanítjuk a gyermekeket.   

 A saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés) 

használatára szoktatás.   

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási 

teendők egyéni tempó szerinti végzésére.  

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk.   

 Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:   

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek és használják a WC-t.   

 Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a 

tisztaságot pedig kellemes állapotnak érezzék.   

 Csak a saját felszerelésüket használják.   

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat.   

 Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt.   

 Segítsenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben.  

 

2.6.1 Öltözködés 

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket igyekszünk 

meggyőzni, hogy gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen váltóruhájuk, a 

ruhákba rajzolják bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket ne a 

divat szerint öltöztessék, hanem a kényelem szerint, hogy mozgásukban ne legyenek 
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akadályozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek szabadon mozoghat, jól érzi magát. A 

gyermekeknek külön öltöző szekrényük van, ovis zsákjuk, tornazsákjuk. Külön odafigyelünk 

és a gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy ruhájukat mindig a helyére tegyék. Az öltözetnek 

igen fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, és megfelelő a méret. 

Ne akadályozza a láb mozgását, fejlődését és segítse elő a lábizmok tónusának kialakítását, 

rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek túlnyomó része. 15  

Feladataink:   

 Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása.   

 Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzározás, kifordítás, elejeháta, bal-

jobb megkülönböztetése.   

 Saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének gyakorlása,   

 A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek az öltözködés 

egyéni tempó szerinti végzésére.   

 A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk.   

 Fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:   

 Teljesen önállóan öltöznek.   

 Képesek megválasztani a helyes öltözködési sorrendet.   

 Önállóak az adott hőmérsékleti viszonynak megfelelő ruházat kiválasztásában.   

 Képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak megfelelően.  

 Ismerik saját ruhájukat és azt mindig a jelükhöz teszik.   

 Tudnak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- begombolni.   

 Segítenek a kisebbeknek az öltözködésben  

 

2.6.2 Pihenés  

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta 

levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. Az óvodában kényelmes „alvós” ruhában 

alszanak a gyermekek, melyet a szülők hoznak. A szülők gondoskodnak az ágynemű, 

„pizsama” mosásáról. 
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Feladataink:   

 Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életvitel, az egészséges életmód iránti igény 

megalapozását, kialakítását (rendszeres életritmus, megfelelő napirend).   

 A helyes életritmus alakítása a családdal együtt, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy az 

étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is célszerű betartani.   

 A pihenéshez nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok hagyományainak 

megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt.   

 Figyelünk az egyéni szokásokra is, engedjük az „otthoni kedvencek” –kel való alvást.   

 A kényelmes alvás érdekében rászoktatjuk őket a kényelmes „alvós” ruha használatára.   

 Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, pihenő idő alatt csendben 

vannak, nem zavarják a társaikat.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:   

 Tevékenységüket önállóan is képesek az óvodai napirend szerint végezni.   

 Ismerik és betartják a szabályokat.   

 Nyugodtan, csendben pihennek minimum 1 órát.  

 

2.7 KÖRNYEZETI HIGIÉNÉ  

 

A világszinten egységesülő, globalizált világ a természet megvédését, a hulladék kezelését, az 

energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés kompetenciájába.  

Feladataink:  

Óvónők és dajkák közösen:   

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása.   

 A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való 

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni.   

 Az óvoda tisztaságának megóvása.   

 Az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása.   

 A foglalkoztató termek szellőztetése.   
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 A helyes fűtés és világítás biztosítása.   

 Takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, áram, papír.  

Dajkák:   

 Az udvar tisztántartása, gondozása.   

 A helyiségek, mellékhelyiségek takarítása.   

 A foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:   

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség 

megszüntetésének módját.   

 Megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a környezet 

tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök).   

 Takarékoskodnak a vízzel.   

 A gyermekek részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli 

madárvédelem, élőlények, növények óvása).  
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3. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMÜKÖDÉS ELEMZÉSE  

 

3.1 KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL 

 

3.1.1 A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása  

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból 

hozza magával az óvodába. A szülők egészségkulturáltsága, valamint az óvodai 

egészségvédelemmel való kapcsolatuk jelentős tényező az egészségpedagógiai óvodai program 

megvalósításában. A szokásalakítás alapja a példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése, 

ismétlése. Az óvodai szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának 

feltétele az egységes szemlélet. A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes 

viselkedési szabályokat. a szülőket többféle formában is tájékoztatjuk programunkról: írásos 

összefoglaló, szülői értekezlet, fogadó óra.  

3.1.2 Szülői értekezletek, egészségügyi előadások  

Negyedévenként csoport-szülői értekezleteket tartunk, amelyek megbeszélési anyagában a 

kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges életmódra szoktatása is szerepel.  

 

3.2 EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZOLGÁLATTAL 

(ORVOSSAL, VÉDŐNŐVEL)  

 

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek-egészségügyi 

szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az iskolai (óvodai) egészségügyi ellátás feladatait és 

feltételeit a (26/ 1997. NM sz.) rendelet írja elő. Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat és 

az óvodapedagógus együttműködése rendeletileg– kiterjed a gyermek-egészségügyi ellenőrző 

vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre 

vonatkozó egészségmegelőző és - fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre. Az 

együttműködésnek több módszere beépül az óvodai nevelés mindennapi programjába, így a 

védőnői látogatások alkalmával a szomatikus fejlődés ellenőrzése, az egészségfejlesztő 

alapképességek regisztrálása, a közegészségügyi helyzet ellenőrzése. Az óvoda és a védőnő 

kapcsolatát erősíti a gyermekek „előéletének” jobb megismerése: a fejlődési lapok, anamnézis-

feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre, szociokulturális helyzetére vonatkozó adatok 

cseréje.  
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4. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE  

 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló 

átfogó prevenciós programokba.  

A törvény szerint: „A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű 

egészségfejlesztés minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos 

intézet dolgozza ki.”  

Egészségfejlesztési programunk megvalósulásának értékelésénél ennek a keretrendszernek a 

kritériumait tartjuk mérvadónak.  

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, nyomon követhető és mérhető, 

értékelhető módon a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program 

keretében készítettük el.  

Az óvodai munka gyakorlati ellenőrzését a részletes ellenőrzési terv tartalmazza. Az 

Egészségfejlesztési Programban megfogalmazott feladatok elvégzését és az elért eredmények 

dokumentálását az óvodapedagógusok végzik.  

A gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. Az 

ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségi szintjének vizsgálatára 

irányul, melyben megtalálhatók az egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, lelki és pszichés 

készségek és képességek is.  

Óvodánkban a gyermek fejlődését az óvodai személyiségfejlődési naplóban vezetik 

óvodapedagógusaink. A gyermekekről félévente (félévkor és évvégén) az óvodapedagógusok 

szöveges értékelést készítenek, melyben a gyermek legfőbb fejlődési jellemzőit jegyzik le, 

amely tartalmazza az egészségfejlesztéshez kapcsolódó értékelést is.  

Az egészség védelme az egyén (saját) és a társadalom (közös) érdeke, abban a családnak, az 

egészségügyi szakszolgálatnak, a köznevelési rendszernek és más társadalmi szervezetnek 

alkotmányos feladata van.  

 
 

Legitimációs záradék 
Érvényességi rendelkezések 

 A pedagógiai program 2020.09.01 –től lép életbe, bevezetése a Társulás minden óvodai 

csoportjában megtörténik. 

A helyi nevelési program módosítására jogosult: 
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 az óvoda vezetője, 

 a nevelőtestület bármely tagja. 

A módosítás kérelmét nevelőtestületi kérelem esetén többségi, minimum 50 % plusz 1 fő 

kérelmezése esetén, a felülvizsgálat során felmerült indokok alapján az óvodavezetőnek írásban 

kell jelezni. 

A helyi pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, akkor egyetértése szükséges. 

A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő nevelési év szeptember 1től kell 

bevezetni. 

d.) 

A helyi nevelési program nyilvánosságra hozatala 

Az óvoda helyi nevelési programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, az 

intézményből ki nem vihető. A helyi nevelési program 1 példánya a következő személyeknél, 

ill. intézményeknél tekinthető meg: 

 az óvoda  fenntartójánál 

 az óvoda irattárában, 

 az óvoda vezetőjénél 

e.) A helyi nevelési program módosításait a nevelőtestület 2020. 08.26-án megtartott 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

Tájékoztatásul megkapták 
 
 

 Fenntartó 
 

 Irattár 
 

 Óvodák 
 
 
 
 
 
 
        Reining Noémi 
        intézményvezető 
 
 
 
 
 


