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l„Ne kényszerrel oktasd a gyermeket,
hanem játszva, úgy, hogy előbb fürkészd ki a hajlamait.”
(Platon)
„Ha jól csinálod, örökké fog tartani”
Marchal Fischer
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Az Óvodai Nevelési Program átdolgozásakor figyelembevettük a pedagógiai
program jogszabályi hátterét:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról



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



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról



2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról



2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól



1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról



Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének
biztosításáról



15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről



Az óvoda hatályos Alapító Okirata



Nevelőtestületi határozatok

Az óvoda hivatalos elnevezése:
Kamaraerdei Óvoda
Címe: 2040. Budaörs, Beregszászi u. 2.
Elérhetősége:
Tel.:23/430631
e-mail cím:kamaraerdeiovoda@gmail.com
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Az óvoda fenntartója:
Budaörs Város Önkormányzata
2040. Budaörs, Szabadság út 134.
Elérhetősége:
Tel.: 23/447 851
e-mail cím: kozneveles@budaors.hu
Az óvoda működési engedélyének száma, dátuma:
67/1999. (v. 4.) ÖKT. sz.
A nevelés nyelve: magyar

A Pedagógiai Program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei:
Pedagógusaink száma: 10 fő ebből részmunkaidős 1 fő
A pedagógiai munkát segítők száma: 4 fő dajka
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár
Egyéb segítő munkatársak: 2 fő kisegítő dolgozó
1 fő gondnok, fűtő, karbantartó, kertész
A szakszolgálat 0,5 állásban logopédust biztosít számunkra.
A nevelőtestület képzettsége:
Valamennyi pedagógus felsőfokú végzettségű.
Másoddiplomával 2 fő rendelkezik. 1 fő pszichológus
1 fő óvodai menedzser
Szakképzésre jár 3 fő. 1 fő fejlesztő pedagógus,
1 fő vezető pedagógus,
1 fő gyermektánc az óvodában.
A pedagógusok továbbképzési irányultsága:
Akkreditált képzések:
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Gyermektánc az óvodában
Korai fejlesztő
Mese-zene akkreditált képzésben

1 fő
1 fő
8 fő

Vizuális játékok képzésen

2 fő

A továbbképzéseken szerzett tapasztalatokat szakmai beszélgetések, eset elemzések
alkalmával, szakmai napokon, egyéni kötetlen beszélgetések alkalmával adjuk át
egymásnak.
Az óvoda belső továbbképzési rendszere:
A munkaközösségek, mint a szakmai szervezetfejlesztés meghatározó bázisa / óvoda-iskola
átmenet nehézségeivel foglalkozó városi munkaközösség, gyermekvédelmi óvodai
munkaközösség, minőségirányítás óvodai munkaközösség, természetvédelemi óvodai
munkaközösség/ éves tervben rögzítik tevékenységüket és beszámoló formájában értékelik
munkájukat.
A pedagógiai munkát segítők konferenciákon, továbbképzéseken vesznek részt, így
fejlesztik szakmai kompetenciájukat.
Az óvodapedagógusok továbbképzésének színtere még a budaörsi szakmai nap, mely évről
évre megrendezésre kerül.

A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke
Helyiségek megnevezése
Csoportszoba
Tornaterem
Logopédiai foglalkoztató
Játszóudvar

Mennyiségi mutató
Gyermekcsoportonként 1db
Épületben 1db
Épületben 1db
Óvodában 2 db

A közeljövőben cserélni kell

Az alsó kert játékait, a labdázó
részt műfüvezni szükséges.

Óvodavezetői iroda
Gazdasági iroda
Nevelőtestületi szoba
Orvosi szoba
Öltöző
Fürdőszoba

Óvodában 1db
Óvodában 1db
A számítógépet és a Routert
Óvodában 1db
A 4 db számítógépet
Óvodában 1db
Gyermekcsoportonként 1db
Gyermekcsoportonként 1db
KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
Felnőtt öltöző
Épületben 2db
Melegítőkonyha
Épületben 1db
Tálaló
Épületben 1db
Mosogató
Épületben 3db
Felnőtt mosdó
Épületben 3db
Felnőtt WC
Épületben 3db
Hulladéktároló
Épületben 1db
Raktár
Épületben 2db
Szertár szekrény
Épületben 3db
Edény és evőeszköz tárolóÉpületben 3db
szekrény
HELYISÉGEK BÚTORZATA
CSOPRTSZOBA
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Helyiségek megnevezése
Óvodai fektető
Gyermekszék
Gyermekasztal
Függönyök
Szőnyeg
Polcok
Szekrény
Hőmérő
Óvodapedagógusi asztal
Felnőtt szék
Tornapad
Tornaszőnyeg
Bordásfal
Labda
Babzsák
Súlyzó
Karika
Tükör
Asztal
Szék
Szőnyeg
Kerti asztal
Kerti pad
Udvari homokozó
Takaróháló
Mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést
mozgásigényt
eszközök

Mennyiségi mutató
Gyermekenként 1 db
Gyermekenként 1db
Csoportonként 4 db
Csoportonként 2 db
Csoportonként 3 db
Csoportonként 10 db
Csoportonként 2 db
Csoportonként 2db
Csoportonként 1db
Csoportonként 2 db
TORNATEREM
4db
3 db
10 db
24 db
24 db
24 db
24 db
LOGOPÉDIAI SZOBA
1 db
1 db
4 db
1 db
JÁTSZÓUDVAR
4 db
8 db
2 db
2 db
Az előírt mennyiségben

A közeljövőben cserélni kell
Gyermekenként 1 db-ot
16 db-ot
X
1 db-ot
X
X

X

X

segítő,
kielégítő

Íróasztal
Szék
Tárgyalóasztal
Szék
Könyvszekrény
Számítógép – nyomtató
Telefon
Iratszekrény
Tükör
Asztal
Szék
Iratszekrény
Számítógépasztal
Telefon
Fax
Számítógép – nyomtató

Asztal
Könyvtári dokumentum
Könyvszekrény

ÓVODAVEZETŐ IRODA
1 db
1 db
1 db
2 db
1 db
1-1 db
1 db
1 db
2 db
GAZDASÁGI IRODA
1 db
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1-1 db

X

x

X

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA
4 db
X
1 db
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Helyiségek megnevezése
Mennyiségi mutató
A közeljövőben cserélni kell
Számítógép
4 db
x
Nyomtató
4 db
Tükör
1 db
ORVOSI SZOBA
Berendezése, felszerelése a törvény előírása szerint.
A NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK
Játékok:
szerep,
építő,-A
gyermekek
40%-nakFolyamatos csere és bővítés.
konstruáló
játékok,megfelelő mennyiségben
szabályjátékok,
dramatizáláshoz,
bábozás,
mozgásos játékok.
Ének-zene, énekes játékokA
gyerekek
40%-nakFolyamatos bővítés szükséges
eszközei
megfelelő mennyiségben.
Anyanyelvi
fejlesztés
ésA
gyerekek
40%-nakFolyamatos bővítés szükséges
kommunikációs képességekmegfelelő mennyiségben.
fejlesztésének eszközei.
Értelmi
képességekA
gyerekek
40%-nakFolyamatos bővítés szükséges
fejlesztésének eszközei.
megfelelő mennyiségben.
Ábrázoló
tevékenységA
gyerekek
40%-nakFolyamatos bővítés szükséges
fejlesztésének eszközei.
megfelelő mennyiségben.
Környezet
megismerésétA
gyerekek
40%-nakFolyamatos bővítés szükséges
fejlesztő eszközök.
megfelelő mennyiségben.
Videó
1 db
TV
1 db
X
CD lejátszó
1 db
Diavetítő
1 db
Magnetofon
6 db
Vetítővászon
1 db
Hangszer /pedagógusoknak/ 1
Hangszer /gyerekeknek/
A törvény által előírt
X
mennyiség
Gyermekmosdó, WC
Csoportonként 3-3 db
x
Törülközőtartó
Gyermekenként 1 db
X
Falitükör
Mosdókagylónként 1 db
x
Fogmosó tartó
Csoportonként 1 db
X
Fürdőszobai szekrény
Csoportonként 1 db
Fésű, fogkefe, fogmosó pohár Gyermekenként 1 db
X
Tisztálkodó felszerelések
Elegendő mennyiség
X
Törülköző
Gyermekenként 4 db
Abrosz
Asztalonként 3 db
X
Takaró, párna
Gyermeklétszám szerint 1 db
Ágyneműhuzat, lepedő
Gyermekenként 3 db
FELNŐTT MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Szennyes tároló
Épületben 2 db
Mosógép
1 db
Szárító
1 db
X
Vasaló, vasalóállvány
2-1 db
X
Szárító állvány
7 db
Kerti
munkaeszközök,1-1 db
X
szerszámok
Hűtőgép
2 db
Porszívó
3 db
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A törvény kimondja, hogy az intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához
szükséges feltételekkel. A szükséges feltételekkel a Kamaraerdei Óvoda rendelkezik.
Programunk sajátossága, hogy sokszor visszük ki a gyerekeket az óvoda épületéből, hogy
helyszíni tapasztalatokat szerezhessenek, élményhez juthassanak. Az SZMSZ előírása
szerint 10 gyerek mellé 1 felnőtt kísérő szükséges. Mivel valamennyi csoportban 10-nél jóval
több gyerek van, ezért mindkét pedagógus és a csoporthoz tartozó dajka kíséretére is
szükség van a rendszeres élményt szerző kirándulásokon.
Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes
óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az
óvodapedagógusok feltétlen jelenlétében és közreműködésével. Ezért szükség van a
pedagógusok és a dajkák túlmunkájának kifizetésére.

Az óvodai élet megszervezésének elvei:
Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, aki az óvoda működését
segítő nem pedagógus alkalmazottaival együtt az óvodai nevelés eredményességén
dolgozik. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az
óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek
számára. Úgy szervezzük az óvodai életet, hogy az intézmény valamennyi dolgozója
mintaértékű viselkedése biztosított legyen. Az óvodapedagógusok munkáját 1 fő pedagógiai
asszisztens is segíti.
Mit értünk élmény alatt: Élmény alatt kiváló események szervezését, a megtapasztalás
lehetőségének biztosítását,- amikor a gyerekek elmerülnek a tevékenységben, amikor a
siker érzését élhetik át- értjük.
Az óvoda bemutatása, környezete, személyi, tárgyi feltételek:
A Kamaraerdei Óvoda, önkormányzati óvoda. Ideális területen Kamaraerdő egyik csendes,
jó levegőjű területén épült 1999.-ben. Az épület már ránézésre is más, mint a többi óvoda,
hiszen családi házként illeszkedik a környezetbe. Abba a környezetbe, ami ideális az óvoda
lakói számára, hiszen az erdő szélére telepítették Az épület tágas, alapterülete 660 nm. 4 jól
felszerelt csoport működését teszi lehetővé, melyet úgy rendezünk be, hogy a gyermekek
által használt eszközök biztonságosak, jól elérhetőek legyenek. A megfelelő kiszolgáló
egységekkel és a szülők fogadására alkalmas helyiséggel együtt. Az épülethez 1200 nm
parkosított terület tartozik, mely korszerű fajátékokkal várja a gyerekeket.
Az óvodába felvett gyermekek Kamaraerdőből, ill. Budaörsről érkeznek, vagy a környező
települések valamelyikén laknak, de szüleik Budaörsön dolgoznak.
A szülők igénylik, hogy eseménydús legyen a gyerekek óvodai élete, programjainkon
szívesen részt vesznek. / Igény és elégedettség mérések, szülői értekezletek jegyzőkönyvei/
Az óvoda valamennyi dolgozója gyermekszerető. Nevelőtestülete jól felkészült, felsőfokú
végzettségű óvónőkből áll, akiknek feladata a családi nevelés kiegészítőjeként minőségileg
más hatásokkal fejleszteni a gyerekek személyiségét, elősegíteni annak teljes
kibontakozását. Mindezt úgy, hogy a gyereket megillető jogokat tiszteletben tartjuk, azokat
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megerősítjük. Az egyenlő hozzáférést az önkormányzat és az alapítvány támogatásával,
valamint pályázatok útján biztosítjuk. Óvodánk akadálymentes.
Mindezt úgy, hogy amit lehet, közvetlenül tapasztaljon meg a gyerek élmény dús
környezetben.
Ha van élménye, van miről beszélgetni, ami a beszédfejlődés, a kapcsolatteremtés, a
konfliktus - megoldás alapvető eszköze. Ennek érdekében nemcsak élményben részesítjük a
gyerekeket, hanem minden lehetőséget kihasználunk a beszélgetésre, a beszéltetésre. Ha
konfliktushelyzet alakul ki tanácsot adunk a megoldásra.
A természetes anyagokból (vessző, nád, szalma, agyag) kézműves végzettségű óvónő
irányításával készülnek a valóságos tárgyak, eszközök 1-1 alkalomra. A kész munkákat a
későbbiek folyamán bármikor felhasználhatják. A kézügyességet, az esztétikai érzéket, a
következetes, logikus gondolkodást fejlesztő, önfegyelemre, együttműködésre nevelő
kézműves foglalkozásokon sokféle anyaggal és eszközzel ismerkedhetnek meg az
érdeklődő gyerekek.
Hetente egy alkalommal az óvoda valamennyi hangszórójából megszólal a táncra hívó zene.
Ilyenkor kinyílnak a csoportszoba - ajtók és akinek kedve van kimehet a csoportok előtti
közlekedőbe, ahol már várja őket az óvoda néptáncot vezető óvónője, akinek segítségével
15-20 percen keresztül lehet ismerkedni a tánclépésekkel, mozdulatokkal.
A tánc fejleszti a mozgási képességeket, előtérbe kerül a mimika, a mozdulat, mint kifejezési
eszköz, segíti a helyes testtartás kialakulását. A mozgáson keresztül a zenét is jobban
befogadják, fejlődik empátiás készségük, zenei műveltségük. A néptánc hatására a gyerekek
érzelmileg gazdagabbak, értelmileg fogékonyabbak lesznek, önbizalmuk, biztonságérzetük
erősödik.
Óvodánkban a drámapedagógiának módszerként és eszközként is jelentős szerepe van. Ez
a pedagógiai irányzat is a személyiség harmonikus és differenciált fejlesztését szolgálja.
Olyan szocializáló tevékenység, ami a megfigyelés örömétől a kifejezés átélt öröméig terjed.
Eszköztárába tartozik minden olyan játék, etűd, gyakorlat, amely egymás és önmagunk jobb
megítélését, a különböző képességek fejlődését, a szűkebb-tágabb környezetben való
könnyebb eligazodást szolgálja. A drámapedagógiai munkában a gyermekek játékos
hajlandóságára, képzeletére, azonosulási, beleélési -, szerepjátszó - képességére,
improvizációs hajlandóságára, kreativitására építünk. A közös együttléteken a gyerekek
nagyobbik játszótársaként vagyunk jelen a különböző szerephelyzetekben és legfontosabb
törekvésünk a gyerekek folyamatos sikerélményhez juttatása.
A drámapedagógia eszközeinek használatával a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, közlés
formáit alakítjuk a gyerekekben így segítve beilleszkedési képességüket. Ezt a munkát
szakképzett drámapedagógus óvónőnk irányításával végezzük.
A mozgásra jó lehetőség nyílik az óvoda tornatermében, de az erdő is könnyen elérhető, jó
lehetőséget jelent a mozgásra, mind a négy évszakban. Az óvoda kertjében rollerezni,
„motorozni” lehet, amely a figyelem, az egyensúly és a mozgás-összerendeződést igen jól
szolgálja.
Júniusban 3 hetes intenzív úszásra visszük a gyerekeket.
Az óvodának állandó, félállású logopédusa van. Az Ő munkájának köszönhetően sikerül
kiszűrni a gyerekek beszédzavarait. Pszichológusi végzettséggel rendelkező Aires
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fejlesztőnk, szenzoros fejlesztő munkájának köszönhetően könnyebben haladunk a nehezen
szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos helyzetű gyerekek nevelésével.
Délelőttönként remek hangulatú testnevelés foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.
A tiszta, kultúrált környezetről 4 gyermekszerető dajka és 2 kisegítő dolgozó gondoskodik.
Az óvoda orvosa rendszeresen látogatja meg a gyerekeket, és elvégzi a szükséges
vizsgálatokat is.
Az óvodának a program megvalósításához szükséges eszközkészlete biztosított, de
játékkészletének, mozgásfejlesztő eszközeinek /udvari és tornatermi/, mese- és
szakkönyvkészletének, valamint szertárának folyamatos bővítése szükséges a
továbbiakban.
Gyermekképünk
Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi
személyiség és szociális lény. a gyermeki személyiség kibontakoztatása érdekében minden
területen magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesítjük a gyerekeket, meglévő
hátrányaikat csökkentve.
Programunk megvalósításakor annyi élményben részesítjük a gyerekeket, amennyiben csak
módunkban áll. Hiszen az élmény a játék, a beszéd alapja. Ha van élménye, van miről
beszélgetni, van ötlete a játékhoz, ami az ilyen korú gyermek alapvető tevékenysége,
fejlesztésének eszköze. A szabad játékhoz jó légkört, kellemes hangulatot, a gyerek
érdeklődésének megfelelő eszközt biztosítunk. Így nincs helye az előítéletek
kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Az élmény ötletet ad
a rajzhoz, egyéb ábrázolási tevékenységhez, így sokoldalúan fejleszt.
A spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatásoknak teret engedve, jól
megválogatott eszközökkel, felkészült, gyerekszerető szakemberek alkalmazásával
biztosítjuk a gyermekszerető, befogadó nevelést minden gyerek számára. Élmény dús
környezetben megtalálhatja azt, amihez kedve, képessége, tehetsége van. Az óvoda
életében a formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget
biztosítanak a gyermekek személyiség fejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek
kibontakoztatására,
hátrányainak
kompenzálására
és
az
egészségtudatosság
elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek, helyszíni foglalkozások hatékonyan
segíthetik az adott kompetencia fejlesztését. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő
kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és
konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat. Így segítik a
személyiségformálás óvodai feladatait, az iskolaérettség elérését., melynek nélkülözhetetlen
feltétele:
a megfelelően inger dús a környezet,
a kapcsolatteremtés képessége,
a megfelelő kommunikáció,
 megfelelés az elvárásoknak,
a konfliktus kezelés.
Amennyiben e képességek birtokában engedjük a ránk bízott gyerekeket iskolába, képesek
lesznek megtalálni helyüket ott, majd később a társadalomban.
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A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyereket körülvevő személyi és tárgyi
környezet meghatározó.

Óvodakép
Az óvoda a köznevelési rendszer része, szakmailag önálló nevelési intézmény. Az a
feladatunk, hogy élményekben részesítsük az óvodába járó gyerekeket 3 éves kortól
iskolába lépésig, megteremtve a kisiskoláskorba való átlépés belső pszichés feltételeit. A
családi nevelés kiegészítőjeként az érzelmi biztonságot is megteremtjük számukra: az
otthonos, derűs, szeretetteljes légkört, ahol a gyerek személyiségének teljes
kibontakoztatása, a nevelés, fejlesztés optimális feltételeinek biztosítása a cél, ahol a gyerek
az elsődleges, ahol a tisztelet, a megbecsülés, a pozitív érzelmi töltés a meghatározó, ahol a
sajátos nevelési igényű gyermek szocializációja megvalósulhat. A gyerekek ellenőrzésénél,
értékelésénél mindig a pozitívumokból indulunk ki, ezt erősítjük. Nem azt hangsúlyozzuk,
hogy mit nem szabad, hanem azt, hogy mi mindenből választhat.
A közös élmények, a sokszínű tevékenységek, a társas kapcsolatok alakítása mind-mind
érték. A játék áthatja az egész napot, még a tanulást is és a munkavégzést is. Jelen van a
mindennapos mesélés, verselés, élményt nyújtó közös éneklés, táncolás, rajzolás,
kézművesség a természetes anyagokkal (vessző, szalma, nád, agyag), és a drámajáték is.
Az élményhez szabadság is párosul. A szabadság abban rejlik, hogy a gyerekek olyan
tevékenységet választhatnak, amihez éppen kedvük van. A gyerekek kíváncsiságának
állandó ébrentartásával, az önálló tapasztalatszerzés lehetőségeinek megteremtésével, a
felfedező ismeretszerzés feltételeinek biztosításával érhetjük el, hogy a gyerekek pozitívan
álljanak a külső világ megismeréséhez. Ehhez nagyon jó lehetőséget biztosít az óvoda
közvetlen közelében lévő
 erdő, ahol a fákat, az aljnövényzetet, az állatokat, télen a hóban
található nyomokat tanulmányozhatják,
 tömegközlekedéssel könnyen elérhető
a színház, a mozi, a
könyvtár, a múzeum.
 Jól megközelíthető kisebb kirándulás keretében a Budai Vár, a
Margit - sziget, a Gellért hegy stb. Szülői igény alapján, alapítványi
finanszírozással bérelt busszal évente többször, kicsit távolabbra is
kirándulhatunk.
A kirándulásokkal nemcsak élményhez juttatjuk a gyerekeket, hanem gyakorlási lehetőséget
is teremtünk a viselkedési kultúra gyakorlásához, a természeti és társadalmi környezetünk
védelméhez, valamint közösséggé formálódásukat, szocializálódásukat is segítjük. Az átélt
élmény, tapasztalatszerzés. Az óvónőknek az a feladatuk, hogy a tapasztalatokat rendezzék,
ismételjék, megszilárdítsák. Ez a tanulás.

Küldetési nyilatkozatunk
Továbbra is meg kívánjuk őrizni jó hírnevünket, kivívott rangunkat, ezért mindent
megteszünk, hogy a gyerekek érdeklődését ébren tartsuk, a szülőket megnyerjük nevelési
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céljainknak. Az általunk nyújtott ismeretek korszerűek, tudományosan megalapozottak
legyenek. Nevelésünk gyerekközpontú, egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelést
biztosítunk az év minden napján.
Tervezzük, hogy a szülőket, gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés irányába vezetjük, ezért
minden lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében.
Napelemmel termeljük az óvoda elektromos szükségletéhez az energiát. Erről a tényről a
főbejárat melletti tábla állandóan tájékoztató adatokat közöl a tábla mellett elhaladóknak,
ezzel is ösztönözve a szülőket és a lakosságot a zöld energiára való áttérésre.
Ezután is együttműködünk a lakossággal, figyelünk igényeikre.
A továbbiakban is megszervezzük az óvoda vezetője által szervezett és vezetett
számítógépes oktatást.
A néptánc oktatás elemeivel, hangulatával, annak közösségformáló erejével ismertetjük meg
az óvodánkba járó gyerekeket a már jól bevált formában..
Eredményesnek tartjuk, így a továbbiakban is megszervezzük ünnephez kötődően a
kézműves foglalkozásokat, ahol az együttdolgozás hangulata, az elkészült munkák
kedvessége, használhatósága jelent élményt.
A drámapedagógia eszközeit felhasználva továbbra is segítjük az óvoda gyermek és felnőtt
közösségének alakítását, az ünnepek hangulatának átélését.
Amennyiben igény jelentkezik, a hitoktatás helyéről tájékoztatjuk a szülőket.
A továbbiakban is megszervezzük és megrendezzük minden év májusában a tágabb
közösség építése érdekében a budaörsi óvodások részére az akadályversenyt.
Partnereink igényeinek folyamatos mérésével és az ehhez való igazodással, minőségi
csapatmunkával biztosítjuk továbbra is jó hírnevünket.
Az esztétikus környezet és eszközök biztosítása érdekében kihasználjuk az EU –
integrációból adódó pályázati lehetőségeket. (pl. napelem, környezetvédelem,
környezettudatos nevelés, füst nélküli energiatermelés/)
Dolgozóink folyamatos képzésével, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosításával
tervezzük munkánkat a továbbiakban.

Nevelési alapelveink
„ A gyermek legfőbb joga, hogy gyermekéveit gyermekként élje meg. A felnőttnek pedig
legfontosabb kötelessége, hogy ezeket a gyermeki jogokat elismerje, elfogadja és saját
szülői, gondozói, nevelői minőségében ezeknek az érvényre jutását teljes erővel
támogassa.”/ Gyermeki jogok és szükségletek nyilatkozata. /
Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai
nevelés teljes eszközrendszerével.
A gyereket szeretet teljes gondoskodás, és külső védelem illeti meg!
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Nevelésünk eredményességének alapja a gyermek-felnőtt érzelmekre épülő szeretetteljes
kapcsolata.
A gyermek nevelése a család joga, az óvodáé a kiegészítő szerep és a hátrányok
csökkentése.
Tiszteletben tartjuk a családok belső szokásait, ügyeit. A kölcsönös bizalom
eredményeképpen a család legbensőbb dolgairól is lehetnek információink. Ezeket az
információkat csak a gyermekek nevelésére használjuk fel, egyébként titokként kezeljük. A
családdal szorosan együttműködve nevelünk.
Miután az utánzás a gyermeki tanulás alapvető formája, ezért az óvónő modell szerepe
kiemelkedő jelentőségű. Az óvónő érzelmi, beszéd és viselkedés kultúráltsága legyen
állandó minta a gyerekek számára. Ehhez igazítjuk az óvoda többi dolgozójának
viselkedését is. Nevelői magatartásunk, beállítódásunk nyújtson modellt a családi nevelés
számára.
Az óvodai nevelőmunkát hassa át a gyerekek egyéni különbségének tiszteletben tartása, a
szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartás és nagyfokú tolerancia.
A nevelés valamennyi területén a következetesség elvét nélkülözhetetlennek tartjuk,
intézkedéseinknek a gyermek személyiségéhez kell igazodnia..
Az óvodai élet teljes ideje alatt szem előtt tartjuk, hogy a nevelés valamennyi pillanata
alkalmas arra, hogy spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek, hogy egyéni
képességei és készségei kibontakozhassanak. Tiszteletben tartjuk a nemzeti, etnikai
kisebbséghez tartozó gyerekek és más országok gyermekeinek saját kultúráját,
hagyományait.

Az óvoda nevelési célja
A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus testi, és szociális fejlődésének elősegítése.
Az eltérő fejlődési ütemet
A 3 - 7 éves gyerek harmonikus fejlődéséhez elsősorban a családi életvitel felel meg. Így
amíg óvodában van, távol a családjától szülőpótlóra és a családi légkör pótlására van
szükség. A családi nevelés az elsődleges, a meghatározó. Így mi az óvodában, a családi
nevelés kiegészítőjeként, minőségileg más hatásokkal gyarapítjuk a gyerek személyiségét a
családias légkörű kortársközösségben.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában, szívesen járjanak az
óvodai közösségbe, és a szülők is nyugodtan végezhessék munkájukat annak tudatában,
hogy jó helyen van a gyermekük a Kamaraerdei Óvodában.
A számítógépes foglalkozások keretében a gyerekek képeket készítenek, rajzolnak,
nyomtatnak, így játékos formában, jó hangulatban ismerkednek a számítógép működésével,
mint használati eszközzel. Fejlesztik szem – kéz koordinációs képességüket, szín és
formaérzéküket, ismerkednek az Internet adta lehetőségekkel (állatképek,térkép).
Az akadályversenyt a természetismeret és a természetvédelem jegyében bonyolítjuk le. A
szép környezet az erdei hangulat és a verseny lehetőséget nyújt ahhoz, hogy Budaörs
óvodái közös élmény keretében közelebb kerüljenek egymáshoz.
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Nevelőmunkánkat úgy végezzük, hogy az óvodás évek végére a gyerekek rendelkezzenek
azokkal az alapvető képességekkel és kézségekkel, amelyek szükségesek a kudarc nélküli
iskolakezdéshez. Egyéni fejlesztési módszereinket helyesen alkalmazva nyomon tudjuk
követni a gyermekek egyéni fejlődését, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek fejlesztését ellátjuk, az óvodásokat felkészítését iskolai
életmódra. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenység, mely az
óvodapedagógusok feltétlen jelenlétében és közreműködésével valósul meg!

Az óvodai nevelés legfontosabb feladatai:
Az egészséges életmód kialakítása
Az egészséges életmódra nevelés ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A napi
életritmusban, a rendszeresen végzett tevékenységek közben kialakulnak a szokások.
Az egészséges életmód elengedhetetlen feltétele a megfelelően rugalmas, folyamatos
napirend. Ennek legnagyobb részét a játék alkotja, a napi gondozási teendők, a szervezett
foglalkozások a játék folyamának csupán egy bizonyos idejű felfüggesztését jelenti. A
napirend kialakítása a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata, akik egymáshoz
igazítják a különböző tevékenységeket.
Célunk: a gyermekek egészségének védelme érdekében, az óvodai napirendet rugalmasan
alakítva biztosítjuk a megfelelő helyet és a szükséges eszközöket. A gyermekek önállóan és
biztonsággal látják el önmagukat, ügyelnek saját maguk és társaik testi épségére,
környezetüket óvják, védik, gondozzák..
Minden évszakban az időjárásnak megfelelően, ha kell rétegesen öltözködnek..
Az ebédet egyszerre, egy időben fogyasztják el a csoportok. Pihenés után 10 perces
eltolással kelnek fel: 14,30 perckor az óriások, 14,40-kor a nagyok, 14,50-kor a középsősök,
15 órakor a kicsik. Így minden csoport be tud jutni a tornaterembe egy rövid, frissítő
mozgásra még uzsonna előtt.
Étkezés: Terítésnél ügyeljünk a helyes eszközfogásra, használjuk ki a lehetőséget a
térirányok helyes rögzítésére. Olyan eszközt adjunk a gyerekeknek, ami az adott ételhez illik.
Villát már kiscsoportban is használjanak. A késsel már középső csoportban ismerkedjenek.
A könnyen vágható ételeket (uborka, rántott párizsi, máj) késsel, villával egyék.
A nagycsoportosok önállóan szedjenek az ételből, és valamennyi evőeszköz használatát
ismerjék és gyakorolják.
A reggeli folyamatosan történik a csoportokban. Az ebéd és az uzsonna egyszerre kezdődik,
de folyamatosan fejeződik be.
Esztétika: Az asztalok terítésénél, a csoportszobák berendezésénél nagy gondot fordítunk
az esztétikára is. Elvárjuk, hogy erre a területre is figyeljen minden dolgozó, és minden
gyerek.
Alvás, pihenés: A legfontosabb a nyugodt légkör biztosítása, melynek elengedhetetlen
része az elalvás előtti mese. A felesleges, szoros ruhaneműt vegyék le.
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A gondozási feladatok elvégzése, a tevékenységek gyakorlása segíti a gyermekek önállóvá
válását. Ennek a célnak a megvalósítása bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez.
A gondozási feladatokat beszélgetéssel kapcsoljuk össze. Így hangulatosabbá, tehető az
óvodai élet ezen része is. Állandó jelenlétünkkel, odafigyelésünkkel megláthatjuk, hogy
melyik gyereket hol kell segíteni gondozási feladatainak ellátásában. Egy-egy szóbeli
segítség, iránymutatás és természetesen a gyakorlás következtében fejlődik és fejleszthető
a gyermek. A nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkör a pozitív érzelmi töltés jó hatással
van fejlődésükre. Gondozási feladataink teljesítésekor úgy léphetünk előbbre, hogy
észrevesszük azt, amit már jól tud, ezt kiemeljük, megdicsérjük, és erre építjük a további
feladatokat. A sajátos nevelést igénylő gyerekek önállósodását segítjük. A prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat logopédus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus
bevonásával együttesen végezzük. A gondozási feladatok ellátásában a dajkák tevékeny
részt vállalnak. Felelősséggel irányítják a tisztálkodási teendőket, az öltözködést, vetkőzést,
étkezést, gyümölcsfogyasztást.
A gyerekek egészségének megóvása érdekében, rendszeres kapcsolatot tartunk az óvoda
orvosával, védőnőjével. Évente két alkalommal belgyógyászati szűrővizsgálaton, és
fogorvosi vizsgálaton vesznek részt a gyerekek. A látás és hallásvizsgálatot a területi védőnő
végzi el, melyről igazolást állít ki. A szülőnek kötelessége ezt az igazolást bemutatni a
gyermekét nevelő óvónőnek. A szűrővizsgálatok célja az egészség védelme, óvása,
megőrzése, az esetleges érzékszervi problémák kiszűrése, még 5 éves kor előtt.. A
betegségek megelőzése érdekében figyelünk a helyes táplálkozási szokások kialakítására
és a rendszeres gyümölcsfogyasztásra..
Mozgás: A tornaterem felszereltsége, az eszközök színe, formája, anyaga, a megfelelő
öltözet, az óvónő személyisége, helyes feladatválasztása lehetőséget ad arra, hogy élmény
legyen a testmozgás, naponta 2x10-15 percben és hetente egyszer 15-35 percben
nagytestnevelésen. Akinek kedve van ezen felül, heti egy alkalommal részt vehet még a
külön testnevelésen is.
A közelben elterülő erdő jó lehetőséget jelent a mozgásra, levegőzésre, ismeretszerzésre.
Az óvoda udvara, kertje jó helye a rollerezésnek, „motorozásnak”, labdázásnak, úszásnak,
mászásnak.
A gyermekek napirendjét és heti endjét koruknak megfelelően az óvodapedagógusok
alakítják ki. Az óvoda nyitva tartása alatt az étkezés, pihenés és a kötött foglalkozások
időtartamán kívül minden tevékenység kötetlenül zajlik. A foglalkozások megszervezésének
nincs kötött napirendje.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére, a pedagógusok és dajkák összehangolt
következetes nevelésének eredményeként:
 Önállóan biztonsággal látják el magukat
 Kultúráltan viselkednek, étkeznek. / helyesen fogják és használják a kanalat, villát,
kést /
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 Önállóan szednek az ételből.
 Önállóan, az időjárásnak megfelelően öltözködnek, vetkőznek
 Ügyelnek saját és mások testi épségére.
 Figyelnek környezetük gondozottságára

Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés, és szocializáció
Célunk: Pozitív modellként a gyerekek előtt állva, következetes neveléssel a gyerekekben
kialakul a pozitív érzelmi kötődés a közösséghez, és az erkölcsileg helyes magatartásforma,
amely meghatározója személyiségének. Annak elfogadására neveljük a gyermekeket, hogy
az emberek különböznek egymástól!
Az óvodáskorú gyermeknél igen erős az érzelmi kötődés személyekhez, tárgyakhoz,
helyzetekhez. Éppen ezért, úgy szervezzük a csoportokat, hogy egy óvónői páros a 3, ill. 4
éven keresztül ugyanazt a gyermekcsoportot, ugyanabban a teremben nevelhesse.
Hagyományosan ismétlődő programjainkkal szintén ezt az érzelmi kötődést kívánjuk
erősíteni. A gyerekek odafigyelést igényelnek, hogy megtalálják helyüket a környezetben, a
közösségben. A felnőttek munkáját úgy szervezzük, hogy legyen elegendő idejük a
gyerekekre, akiket meghallgatunk, kérdéseire választ adunk, lehetőséget adunk arra, hogy
élményei elmondásával megteremtse önmaga nyugalmát, levezethesse feszültségeit.
Nevelő-fejlesztőmunkánk sikeressége nagymértékben függ attól, mennyire vagyunk nyitottak
a gyermek érzelmi motívumaira. Szoros, pozitív attitűdre épülő, érzelmi kapcsolatot kell
kialakítanunk a gyerekekkel ahhoz, hogy elvárásainkat megértsék, befogadják.
A morális fejlődés alapja az érzelem. Egészséges erkölcs nem jöhet létre megfelelő érzelmi
fejlettség nélkül. De azt is szem előtt kell tartanunk, hogy erkölcsi zavart nem lehet
közvetlenül, erkölcsi prédikációval rendbe hozni. Ezt a feladatot csak megértő, türelmes,
melegséget tükröző magatartással tudjuk eredményesen megoldani. A pozitív érzelmekkel
fűtött légkör, a derűlátó viselkedésminták a gyermeket a nehéz helyzeteken is átsegítik
Kiegyensúlyozatlan, frusztrált, nyugtalan környezetben elveszíti igazi énjét a gyerek,
bizonytalanná válik, melynek reakciói a végletekben fejeződhetnek ki. Egyértelmű
törekvésünk tehát,
-

a nyugodt légkör biztosítása a különböző személyiségű gyermekek fejlődése
érdekében.

-

személyes példamutatásunkkal elfogadtatni és tisztelni a különbözőségeket a
másikban

-

A gyerekeket segítjük abban, hogy tudják magukat értékelni, megóvva őket attól,
hogy külső kontrolos személyiséggé váljanak.
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Az erkölcsi szabály gátolja az indulatokat, korlátozza az ösztönös cselekvést, így a
gyermekben egyszerre lehet jelen a szeretet és a félelem ebben a folyamatban. A szeretet
azt jelenti, hogy a példamutató személy fontos a gyermek életében. Biztonságot, jó
közérzetet jelent. A félelem nem azért van, mert megtorlástól fél, hanem sokkal inkább azt
jelenti, hogy az érzelmi kötődés csorbát szenvedett. A szeretet és a félelem kapcsolata segíti
a morális értékek alakulását.
Az óvodai csoport igen jelentős szerepet tölt be a gyermek szocializációjában. Ez közvetítő
szerep az egyén és a társadalom között. Ha elég sokszor megfigyelhetik az elvárásoknak
megfelelő modellt, a modell jelenléte nélkül is megfelelő módon fognak viselkedni. Ha azt
tapasztalja, hogy az ő viselkedése eltér a környezete viselkedésétől és ezért elzárkóznak,
elfordulnak tőle a többiek, így társaival való együttlétét veszélyezteti magatartása, akkor az
érintett gyerek igyekszik alkalmazkodni a többiek értékeihez. Ahhoz, hogy ez a tapasztalás
értékeket tükrözzön, irányítanunk kell, meg kell győznünk a gyerekeket, érzelmeiket
fejlesztenünk kell. Ezek az érzelmek segítik a gyerekeket abban, hogy ne csak tudja, hanem
belső kényszer hatására alakuljon ki benne az a magatartásforma, amely meghatározója
lesz személyiségének. Ehhez pozitív viselkedésmintákat kell látnia tőlünk a gyereknek, és
nevelésünkben a következetességet soha nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A pozitív
megerősítésre a halmozottan hátrányos helyzetű és elhanyagolt gyermekeknek még
nagyobb szükségük van, mivel sajátos törődést igényelnek.
Óvodás gyermekeink a közösen átélt élmények és tapasztalatok hatására ismerjék és
szeressék meg szűkebb és tágabb környezetüket, szülőföldjüket
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, a pedagógusok és dajkák
összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 Fékezik indulataikat.
 Szívesen tartózkodnak közösségben.
 Alkalmazkodnak egymáshoz.
 Segítik egymást.
 Türelmesen várnak a sorukra.
 Kitartóak, türelmesek a kívánt feladatok végrehajtásában.

Az értelmi nevelés
Célunk: Játék, munka, tanulás és egyéb tevékenységek végzése közben, látás, hallás,
tapintás, szaglás, ízlelés útján a gyerekek sokoldalú információhoz jutnak. Kialakítani azt az
ösztönző környezetet, amely biztosítja az értelmi képességek, különösen a képzelet és a
kreativitás fejlődését.
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A gondolkodás fejlesztését óvodáskorban elsősorban a játékok, játékos cselekvések segítik.
A gyerekek szeretik használni az eszüket, különösen, ha abban örömüket lelik. Lételemük a
játék, aminek szinte minden formája, típusa magában hordozza a gondolkodás igényét. A
gyerekek szeretnek együtt játszani, játék közben gondolataikat kicserélik, vitatkoznak.
Ilyenkor sajátos megoldások születnek, különösen akkor, ha a pedagógusok ösztönzik is
erre őket, sőt még dicséretet is kapnak egy-egy jó megoldásért. Ilyen környezetben akarnak
is

gondolkodni

a

gyerekek,

kíváncsiak

erejükre,

tudásukra,

kitartásukra

egy-egy

problémahelyzetben.
A mi feladatunk az, hogy figyeljünk, mivel, hogyan terhelhetjük gondolkodásukat, jól kell
ismernünk egyéni képességeiket. Ha azt tapasztaljuk, nem ismernek valamit, nem tudnak
megbirkózni a helyzettel, egyszerűsítenünk kell a feladatot, vagy máshonnan kell
megközelítenünk.
Az óvodáskorú gyerekek javarészt a gyakorlati cselekvéseik közben, az érzékszerveik útján
szerzik tapasztalataikat. Ezért fontos, fogy sok olyan játékot, játékos cselekvést szervezzünk,
amelyben felismerik, megnevezik a dolgokat, de azok tulajdonságait is megismerik. Ehhez
nyugodt légkört kell biztosítanunk. Úgy kell szerveznünk a játékot, hogy legyen lehetőségük
ötleteik

kibontakoztatására,

megvalósítására,

ezáltal

tapasztalataik,

ismereteik

gyarapítására. A foglalkozásokat úgy szervezzük, hogy aktívan tevékenykedjenek, legyen
lehetőségük az élmények, vélemények, ötletek elmondására, kipróbálására. A gyermekek
érdeklődését nemcsak felkeltjük, hanem fenn is tartjuk.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 A gyerekek képesek érdeklődéssel és figyelmesen meghallgatni egymást és a
felnőtteket.
 Az önkéntelen figyelmet egyre inkább az akaratlagos figyelem váltja fel.
 Játék közben és a foglalkozásokon végzett feladatok következtében fejlődik
tapintásuk, hallásuk, látásuk, emlékezetük, gondolkodásuk.
 Az értelmi nevelés megvalósítása során fokozottan érvényesítjük az egyéni
differenciált bánásmódot, az egyéni képességek feltárásával, tehetséggondozással,
felzárkóztatással.

Anyanyelvi és kommunikációs nevelés
Célunk: A gyerekek, környezettel való érintkezéssel, önkifejezéssel helyesen és szépen
fejezzék ki magukat. Ezt a feladatot olyan körülmények között valósítjuk meg, hogy a
példamutatóan helyes beszélő környezet biztosításával az egész nap folyamán érvényre
juthasson.
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Óvónői feladatok és gyermeki tevékenységek:
 Az anyanyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésének érvényesítése.
 A gyerekek beszédkedvének megőrzése, növelése.
 A beszélő környezet biztosítására.
Az anyanyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésének érvényesítése:
A legemberibb kapcsolatteremtés, az anyanyelvi kommunikáció, melynek létrejötte nélkül a
társadalmi információcsere sem elképzelhető. Anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk
sajátos módon, és eszközökkel megvalósított beszédművelést jelent, mert az óvodás
gyermek sok szempontból az elsajátítás kezdetén van és nyelvhasználata elsődlegesen a
szóbeliséghez kötött. A kiegyensúlyozott szocializáció elősegíti a kommunikációs
képességek fejlesztését.
Anyanyelvi- kommunikációs képességeket fejlesztő pedagógiai munkánk során:
 Megismerjük a családi nyelvi szocializációt, azt az adott szintet és kommunikációs
gyakorlatot, amellyel a gyerekek az óvodába kerülnek.
 Kedvező beszédlégkört alakítunk, példamutató beszédviselkedést valósítunk meg,
amely nyelvtani szabályoknak megfelelő, érzelmekre ható, megértést elősegítő,
Beszéd ritmusa az életkorhoz és beszédszinthez alkalmazkodó,
Beszéd dallama a csoportszoba méreteihez, a távolsághoz, a mondanivaló
jellegéhez igazodó,
Szó használatában, mondatszerkesztésében egyszerű, de változatos.
 A kommunikáció fejlődése és fejlesztése érdekében meghatározónak tekintjük:
Az óvónő - gyerek, gyerek – gyerek pozitív érzelmi kapcsolatának kialakítását,
Különösen figyelemmel a felnőtt – gyerek közvetlen, szemtől-szembe
beszédkapcsolatának erősítését a megszólalás, a gondolatok, érzelmek
kifejezése érdekében.
 A kommunikációs képességek, beszélő magatartás fejlesztésekor számítunk:
Az életkori sajátosságokra, a tevékenységek érzelmi úton történő
megnyilvánulására,
Az életkor legtermészetesebb tevékenységi formájára, a játékra, a nagyfokú
mozgásigényre,
A mozgás, ritmus, érzelmek, és az ezeket kísérő beszéd kapcsolatára.
 Az anyanyelvi-kommunikációs nevelés során hangsúlyozottan valósítjuk meg:
A hangképző szervek óvását, a helyes ejtés elsajátítását, a
beszédmozgások, beszédhallás és megértés olyan finomítását, illetve
korrigálását, amelyeket a köznyelv normái mellett a nyelvi-kommunikációs
normák is indokolnak.
19

20

A

beszédfejlesztést,

anyanyelvünkre

jellemző

mondatalkotás,

szöveglétrehozás,
a
szófajok,
ragok,
jelek,
képzők,
szórend,
beszédszituációból következő kommunikációs szerepek, kommunikációs
normák elsajátíttatását, a beszédkedvet fokozó, a beszélés lehetőségét
biztosító játékos gyakorlatok mindennapivá tételével.
A drámapedagógia humanisztikus, személyiségközpontú szemléletének
érvényesítésével, módszereinek alkalmazásával a köznapi és művészeti
kommunikáció, a kifejezőbb beszéd, magabiztosabb beszédviselkedés
fejlesztését, a kreatív cselekvés egyéni és közös technikáinak gyarapítását.
A differenciált képességfejlesztést, sokoldalú gyakoroltatással, a
kommunikáció különböző formáinak alkalmazásával, a beszédtechnikai,
beszédértési szint folyamatos figyelemmel kisérésével, mindezek
szakemberrel történő segítésével illetve ajánlásával.
A szülők figyelmét az otthoni anyanyelvi élmények, az élőszó, mesélések,
beszélgetések fontosságára irányítjuk.
A felnőttek beszédkultúrája példa a gyereknek, családoknak egyaránt.
A sokféle élmény hatására gyarapodik a gyerekek aktív és passzív szókincse, fejlődik
érzelmeket kifejező hanghordozásuk, és gondolataik pontosabb megfogalmazása. A nyelv
elsajátítása során teljes személyisége fejlődik, befogadóvá, érdeklődővé válik.
A gyerekek beszédkedvének megőrzése, növelése:
A ritmusos mondókákon, verseken keresztül érzékeltetjük a magyar nyelv szépségét, ütemét
ritmusát, zeneiségét.
Szervezett és improvizált mozgással kísérve segítjük a hangulati átélést, beleélést. A
mondókák, versek gyakoroltatásával az irodalmi élmények mélyebb megélését tesszük
lehetővé.
Egy-egy mese, meseepizód szituációs megjelenítésével, párbeszédes helyzetek
kialakításával segítjük a kapcsolatteremtés lehetséges formáinak megismerését:
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolat lezárás.
Fejlesztjük a beszédkultúrájukat, a testbeszédüket, és gyakorlással aktivizáljuk szókincsüket.
Mesefolytatás, mesekitalálás lehetőségének megteremtésével, az alkotás örömének
felfedeztetésével a folyamatos értelmes beszéd, logikus összefüggő gondolkodás fejlődését
segítjük elő. Közben gyakoroltatjuk a helyes beszédlégzést, beszédtempót, megfelelő
artikulációt.
Nyelvi játékok segítségével megismertetjük a gyerekekkel a nyelvünkben használatos
magánhangzókat, mássalhangzókat, továbbá érzékeltetjük a szótagolás, elválasztás módját.
Minden gyereket önmagához képest optimális szintre kívánunk eljuttatni.
Amennyiben migráns gyerek kerül óvodánkba, megteremtjük a lehetőséget, hogy a gyerekek
megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 A megismert szavakat, szófordulatokat más beszédhelyzetben is alkalmazzák.
 Szívesen beszélnek saját élményeikről.
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 Környezetükben előforduló tárgyakat, jelenségeket és azok tulajdonságait ismerik,
megnevezik.
 A megismert szavakat, szófordulatokat más beszédhelyzetben is alkalmazzák.
 A beszédhelyzetekben figyelnek egymásra, és megfelelő beszédfegyelemmel
rendelkeznek.
 Használják az udvariassági kifejezéseket..
 Állító, tagadó, felszólító, óhajtó, bővített mondatokban beszélnek:
 A megismert metakommunikációs jelrendszert, beszédviselkedési módokat páros
kapcsolatokban és csoportos helyzetekben is jól alkalmazzák.
 Beszédhelyzetekben képesek az érzelmek tükröztetésére.
 A verbális emlékezet fejlettsége terén eljutnak a 12 egyre hosszabb mondat
visszamondásáig.

Az óvoda élet, tevékenységi formái:
A játék
Célunk: Az élmények, tapasztalatok gazdagításával a gyermek egyéni ötleteinek, vágyainak
figyelembevételével, a sokszínű játék kibontakozása. Az óvodapedagógus tudatos jelenléte
biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását, mindezt úgy érheti el, ha
feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerint együttjátszik a gyerekkel
támogat, serkent, ösztönöz, indirekt módom irányít.
Óvónői feladatok és gyermeki tevékenységek:
A játék feltételeinek biztosítása
Életkorra jellemző játékfajták tartalmi gazdagítása
Az óvónő állandó jelenlétével biztosítjuk a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását.
A játék feltételeinek biztosítása
Nyugodt, barátságos légkört biztosítunk, lehetővé téve ezzel az óvodába lépés pillanatától
kezdve az önálló játékot, a szükséges játékeszközök, játékhely kiválasztását, a tárgyak
kreatív használatát, a magányos, vagy társakkal együttműködő játékot.
Rugalmas napirenddel biztosítjuk a minél összefüggőbb játékidőt, a szabad játék tiszteletét.
A kiscsoportosok a nap legnagyobb részét játékkal töltik, a nagyobbak pedig akár több
napon keresztül is folytathatják elképzeléseik megvalósítását, játéktémáik kijátszását.
A gyerekek játéktevékenységük során a játékteret szükség szerint átalakíthatják, a
csoportszoba bútorait átrendezhetik, a visszarendezésben segítenek.
Az elmélyült játékhoz állandó játszóhelyeket alakítunk ki.
Család játékhelye (kuckós kialakítással, babakonyha, babaszoba, megfelelő bútorok,
elsősorban természetes alapanyagú eszközök)
A mozgásos, énekes játékok helye ( tág tér, gazdag eszközválaszték)
A mesélés, könyvnézegetés, dramatikus játékok helye (kuckószerű, különlegesen
hangulatos, esztétikus mesés, verses könyvek, bábok, maszkok, jelképes kellékek)
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A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, barkácsolás helye (kuckós kialakítással,
természetes fényhez közeli, sokféle természetes anyag, fantázia megmozgatására,
önkifejezésre ösztönző eszközök)
Az építőjáték helye (áttekinthető kuckó, határai bővíthetők szükség szerint, tervezést,
konstruálást elősegítő eszközök, makettek, barkácsolt eszközök)
A játékeszközöket igényesen választjuk meg, figyelembe véve azok fejlesztő hatását, a
játékszerek egy részével fantáziálásra, problémamegoldásra késztetjük a gyermekeket.
Fontosnak tartjuk, hogy az eszközök a gyerekek számára elérhető helyen legyenek, azokat
időnként cseréljük, folyamatosan javítjuk, és ebben a gyerekek is részt vesznek kedvük
szerint.
A gyerekek önállóan veszik el a játékhoz szükséges eszközöket, s azokat használat után a
helyükre teszik.
A játék élményhátterét sokoldalú tapasztalatszerzéssel (séták, kirándulások, ünnepek, jeles
napok, mesék, mesedramatizálások, színházlátogatások) alapozzuk meg.
Az emlékek felelevenítésével, az élmények előhívásával újabb átélésre motiváljuk a
gyerekeket, ezáltal segítjük az egyes játéktémák sokszínű, tartalmas kibontakozását.
A gyerekekkel intenzíven együtt élünk, pozitív töltésű érzelmi kapcsolatokat alakítunk ki.
Folyamatosan figyeljük a játékot, a játszó gyermeket, törekszünk megismerni az egyes
gyermeket, személyisége fejlődési üteméről információkat gyűjtünk.
Tiszteletben tartjuk a játék szabadságát, önállóságát, csak a gyerekek számára elérhető,
teljesíthető szabályokat alakítunk ki a játék biztonsága, nyugalma érdekében.
A
gyermekek
személyiségjegyeit
erősítjük
a
játékban
(önállóság,
kitartás,
kiegyensúlyozottság, közösségi érzés, felelősségtudat, szociális kreativitás, szerénység)
A játéktevékenységek általános fejlődésén túl figyelembe vesszük a fejlődés egyéni
sajátosságait, törekszünk az egyes gyermekeket eljuttatni a játékfejlettség optimális fokára.
Életkorra jellemző játékfajták tartalmi gazdagítása
A gyakorlójátékhoz megfelelő mozgásteret, eszközöket, modell értékű mozgásos mintát
nyújtunk. A kisebbek kedvelt tevékenységeit (keverés, öntés, tépés, stb.) az anyagok,
eszközök rakosgatását, kitalált szabály szerint játékos mozgásuk ismétlődését bátorítjuk.
A közös tevékenységek során segítjük a gyermekek tapasztalatgyűjtését a környezet
tárgyainak, anyagainak tulajdonságairól, fejlesztjük nagy, és finommozgásukat, térben való
tájékozódásukat.
A nagyobbaknál az ezen a szinten játszó gyermekek fejlődését segítjük.
A szerepjáték feltételeinek biztosításával motiváljuk a szűkebb és tágabb környezetben
szerzett spontán és közös élmények, tapasztalatok játékban való megjelenítését. Szituációs
helyzetekben mintát nyújtunk a kapcsolatteremtésre, konfliktuskezelési módokra,
beszédviselkedésre, eszközhasználatra.
A kisebbek egyszerű kellékekkel, mozdulatokkal jelenítik meg a szerepet, élményeik,
tapasztalataik egyre színesebben, gazdagabban épülnek be a játékukba.
A nagyobbak vállalt szerepeken keresztül a számukra lényeges mozzanatokat jelenítik meg,
használva a szerephez társult látott, hallott, megfigyelt mozdulatokat, nyelvet. A létrejövő
tartalmas játékban a gyermekek sokat beszélgetnek, társaikhoz alkalmazkodnak, fejlődik
képzeletük, beleélő képességük, a szerepnek megfelelő viselkedésük és kommunikációjuk.
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A bábozás feltételeit biztosítjuk, érzelmi, esztétikai élményt nyújtó előadással, egyszerűen
mozgatható, ízléses bábokkal hozzájárulunk a bábozás iránti igény fokozásához. A bábot
felhasználjuk a szokások kialakítása, az anyanyelvi képességek fejlesztése érdekében is.
Rendszeresen ismétlődő meséléssel, színházi élményekkel, a felnőttek, gyermekek mesejátékaival fokozzuk az élmények, történések újra átélését, ösztönözzük a dramatizálási igény
kialakulását. A gyerekek irodalmi és egyéb élményeiket szabadon, saját elképzeléseik
alapján jelenítik meg a bábozás és dramatizálás során.
A készen vett, a közösen készített eszközök, kellékek fokozzák a gyerekek beleélő
képességét, különös tekintettel az irodalmi szemléltető eszközökre.
Az élmények eljátszása, továbbformálása során fejlődik beszédük, kommunikációjuk,
mozgásuk, kreativitásuk.
Az építő, konstruáló, barkácsoló tevékenységek feltételeit biztosítjuk, bemutatjuk a
különböző technikai fogásokat, szerszámok használatát, azok biztonságos és balesetmentes
alkalmazására szoktatunk.
Az érdeklődő gyerekekkel közösen barkácsolunk, felhasználva a gyűjtött anyagféleségeket.
A kiegészítő játékok készítése során fejlődik a gyermek fantáziája, gondolkodása.
A barkácsolás a nagyobb gyermekek kedvelt tevékenységévé válik, kapcsolódik
szerepjátékukhoz, ezt elősegíti tapasztalataik gazdagodása, egyre biztosabb anyag, és
eszközhasználatuk.
Az építés, konstruálás, barkácsolás hozzásegíti a gyereket önmaga megismeréséhez, saját
képességei felismeréséhez, újabb alkotások készítéséhez, fejleszti megfigyelő képességét,
nagy és finommozgását, kombinációs készségét, matematikai ismereteit, problémamegoldó
gondolkodását.
A mozgásos és értelemfejlesztő szabályjátékok feltételeit biztosítjuk.
A játékok kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségi szintjét, esetleges
sajátos nevelési igényét, olyan játékokat alkalmazunk, melyek szabályai a gyermekek
számára könnyen betarthatók, ugyanakkor ügyességet, szellemi erőfeszítést is igényelnek.
Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a játékfejlődés jellemzőiről, az életkori
sajátosságokról, a fejlesztés lehetőségeiről. A szülőket arra késztetjük, hogy a feltételek
biztosításán túl együttjátszással, közös élményekkel segítsék gyermekük tartalmasabb,
elmélyültebb játékát, ezen keresztül személyiségük fejlődését.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 Kialakulnak a játékhasználattal kapcsolatos szokások,
 A gyermekek játékát a sokszínűség, a változatosság jellemzi.
 Egyszerűbb szabályjátékot önállóan is tudnak játszani.
 A szerepek kiosztásában megegyeznek.
 Egymás játékát tiszteletben tartják.
 Örülnek egymás sikerének.
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Munkajellegű tevékenységek
Feladataink megvalósításánál vegyük figyelembe, hogy az óvodások munkavégzése játékos
jellegű. Tudnunk kell azt is, hogy a 3-7 éves gyermek értelmi fejlődésének alapvető
sajátossága az észlelés. Annyit értenek és ismernek meg a világból, így a munkajellegű
feladatokból is, amennyit érzékszerveik segítségével be tudnak fogadni.
Célunk: Szívesen és önként vállalják a munkát, tudják, hogy a munkának haszna van.
Munkavégzés közben tudatosítjuk a gyerekekben, hogy:
 Tetteiknek következménye van, így a munkavégzés felelősséggel jár.
 Együtt dolgozni eredményesebb, de a közös munkát is meg kell szervezni, és
alkalmazkodni kell egymáshoz, a konfliktusokat meg kell oldani.
 A munkának van eleje, közepe és vége. (Csak a végigvitt, befejezett tevékenységnek van
értelme.)
Munkára nevelésük eredményességének alapja a gyermek-felnőtt érzelmekre épülő,
szeretetteljes kapcsolata. Ebben a kapcsolatban élik át az élményt, alakulnak érzelmeik,
fejlődnek finommotoros képességeik. Megértik, hogy a munkát valamilyen cél elérése
érdekében végezzük, és ennek haszna van.
Az óvodában a munkára nevelést a felnőtt (szülő, óvónő, dajka, kertész) modell határozza
meg. A gyerek viselkedéseire adott visszajelzéseink serkentik a gyerek lelkesedését a
munkavégzés
iránt.
Visszajelzéseinkkel
fejlesztjük
a
gyerek
igazságérzetét,
lelkiismeretességét, felelősségérzetét, őszinteségét, esztétikai érzékét, szociális érzelmeit,
segítségünkkel megtanulják a szerszámok helyes használatát.
Alapvető feladatunk, hogy biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott érzelmi légkört teremtsünk,
melyben jó együtt lenni, jó tevékenykedni. Ha megfelelően érzelem dús a kapcsolat gyerekgyerek között, valamint gyerek-felnőtt (óvónő, dajka, kertész) között, akkor szívesen végzik
el a munkajellegű feladatokat.
A munka előkészítése közös feladata a pedagógusoknak, dajkáknak és az egész óvodai
környezetnek. A megfelelő helyet, időt, eszközt biztosítanunk kell ahhoz, hogy a gyerek
számára a munka örömet jelentsen.
Engedjük őket önállóan dolgozni, hiszen minden olyan munkát elvégezhet, amihez kedve
van és testi épségét nem veszélyezteti. A gyerek épp úgy élvezi a munkát, mint a játékot, ha
tiltásokkal, túl nehéz feladatokkal nem szegjük kedvét. Nem elsősorban a munka tárgya,
hanem annak megszervezésének módja fejti ki nevelő, fejlesztő hatását. Nem a szakismeret
gyakorlása a lényeg, hanem a gyerek értékteremtő, együttműködési képességének a
fejlesztése. Mivel az erőfeszítés és az eredmény a munkafolyamatban közvetlenül is
érzékelhető, így jó motiváló erő a folytatásra.
A munkavégzésnél támaszkodjunk a gyerek tapasztalataira, élményeire. A
munkafolyamatban vegyük figyelembe a gyerek véleményét, értékelését, döntéseit.
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Engedjük, hogy egymást is ellenőrizzék, szerezzék meg az együttdolgozás képességét,
szervezzék meg önállóan munkájukat. Problémahelyzetekben segítsük őket, hogy saját
megoldást találjanak, és a legfontosabb, hogy éljék át a siker élményét.
A gyerek minden tevékenységét kísérjük figyelemmel, ellenőrizzük és értékeljük azt.
Az értékelés mindig ösztönző legyen, de reális. Érződjék a gyerekbe vetett bizalom, az hogy
képes az eredményes munkára. Azt értékeljük, ami jó, a hibák kijavítására pedig adjunk
lehetőséget. Itt is fontos szabály, hogy minden gyereket önmagához képest kell fejleszteni
Ne helyette dolgozzunk, hanem gondolkodjunk vele együtt, hogy hol van a hiba.
A munka a környezetismeretben, a környezet rendben tartásán, annak megbecsülésén, a
környezet védelmén alapul. Ha megfelelő érzelmi viszonyulást sikerül kialakítanunk, akkor
kialakul a gyerekben a nagyfokú tisztelet mind a társadalmi, mind a természeti környezettel
szemben.
A gyerekek az óvodában elsősorban a csoportért végeznek munkát. Minden olyan
munkát, amire már képes, a gyerek végezze el! Se az óvónő, se a dajka ne végezze el
helyettük.
Ajánlott munka jellegű tevékenységek:
 Az öltözőszekrényt rendben tartják (óvónő, dajka segít és ellenőriz)
 A takarót összehajtják, ha szükséges lehúzzák az ágyneműt, segítsenek az ágyazásnál.
 A dajka segítségével locsolják, ápolják a növényeket.
 Az akvárium élővilágát havi váltásban a csoportok gondozzák.
 A levelek összegereblyézésében, a hó eltakarításban a kertész irányításával részt
vesznek a gyerekek.
 Ajándékot készítenek, a terem díszítésére alkalmas tárgyakat óvónő ill. gyerek
kezdeményezésére.
 Apróbb megbízásokat végeznek, segítenek a kisebbeknek és egymásnak az óvónők
irányításával vagy önállóan az óvónő ellenőrzésével
 Segítenek a dadus néniknek az ebéd utáni teremsöprésben.
 Részt vesznek (a kisebbek segítenek a dajkáknak, a nagyobbak a dajka irányításával és
ellenőrzésével) a mosdó és az előszoba déli rendbetételében. (mosdókagyló takarítása,
a padló söprése ill. felmosása)
 Egy-egy jelentős alkalomra készítenek süteményt, vitaminsalátát, szendvicset, az óvónő
és a dajka segítségével.
 A naposok munkáját úgy szervezzük, hogy játékidejük ne rövidüljön, és ne kelljen egész
nap készültségben állniuk.
 Helyes sorrendben viszik az asztalhoz a saját szükségletüknek megfelelő eszközöket.
 Segítséggel terítenek és szedik le az asztalt. Ismerik a lapos- ill. mélytányért.
 Önállóan terítenek és szedik le az asztalt. Önálló ötleteikkel teszik gusztusossá a terítést.
(pl. a szalvéta elhelyezése, virág) A jobb- és a baloldalra kerülő evőeszközöket helyesen
teszik a tányér mellé. A munkára nevelést kiemelt területként kezeljük, ezért a következő
szokások kialakítására külön figyelünk.
o Az evőeszköz nyelét kell megfogni terítésnél is.
o A poharat oldalt kell megfogni.
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Folyamatos reggelinél: mindenki leszedi maga után az
asztalt és onnan, ahol evett, a tányérba vagy a
tenyerébe söpri a morzsát.

 A mindennapi élettel kapcsolatos munkatevékenységben minden gyerek részt vesz, ilyen
a játszóhely rendbetétele. Ebben segítenek egymásnak, ha kell, de senki se húzza ki
magát a munkából.
Játékidőben és foglalkozás közben is betartják az eszközök használatához kapcsolódó
szabályrendszert:
 Az ollót, csak akkor fogják a kezükben, ha használják.
 Szállításkor az olló hegyét a markukban tartják.
 A ragasztó tubusát, a fogkrém tubusát alul nyomják, használat
után a kupakot visszateszik.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:






Öltözőszekrényüket rendben tartják.
Takarójukat összehajtják.
Szükség szerint ápolják a növényeket, az akvárium halait.
Örömmel vesznek részt a kerti munkában.
Szívesen és önként segítenek a kicsiknek.

 Igénylik a rendet.
 Pontosan végzik naposi feladataikat, szívesen végeznek munkát másokért.

A tevékenységben megvalósuló tanulás
A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik az óvodáskorban. A gyermek
esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre, és közben
minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék
közben, játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás, egyik
legfontosabb színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a motoros, a szociális és a
verbális tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg. Az óvodai tanulás azonban
szélesebb értelmű annál, hogy csupán a játékkal való összefüggésein keresztül értelmezzük.
A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül
spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek.
Célunk: A gyerekek kíváncsisága, érdeklődése kielégítése, gyakorlatban hasznosítható
tudás elsajátíttatása. Az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak
bővítése, rendezése. A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása, a
kreativitás előtérbe helyezése. Hisszük és valljuk:
„ Amit hallok elfelejtem,
Amit látok megismerem,
Amit csinálok megtanulom.”
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A tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat egészének. Legfőbb
célkitűzésünk, hogy egyszerre kevesebbet, de minőségben és használhatóságában mégis
több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybevevő tapasztalás, és a
sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek fejlődésének
szempontjából.
A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú
tapasztalatszerzés ezért központi kérdése a tanulási folyamatnak. ” Az 5-6 éves gyerek úgy
tájékozódik a világban, hogy új helyzetekben 1-1 probléma megoldásakor régebbi
tapasztalatait, élménymaradványait mozgósítva támpontként használja őket az ismeretlen
megértéséhez.” (Gerő Zsuzsa: Az élményfeldolgozás különböző módjai…) A komplex
foglalkozások rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, ami számára a világból
megismerhető, befogadható tapasztalatot jelent. Azok a tanulási tapasztalatok, melyeket
óvodáskorban szereznek a gyerekek, hatással vannak az iskolai tanuláshoz való
viszonyukra is. Nem mindegy, hogy milyen érdekeltség fejlődik ki bennük a tanulással
kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanuljanak.
Képesek lesznek-e saját motiváltságából kiinduló erőfeszítésre a tanulás során? Ennek a
belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység
esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyenek részt ebben a
folyamatban, ne csupán külső motiváció (pl. jutalom) késztesse erre őket. A valódi tudás az,
amit a gyerek maga fejt meg és cselekvésein keresztül sajátít el, melyet képes alkalmazni
képességei által különböző helyzetekben. Ennek érdekében fontosnak tarjuk, hogy a
gyermek minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át és természetes
kíváncsiságát kielégítse. Ezért a játékba integrált, önkéntes, cselekvéses tanulás az óvodai
tanulás elsődleges útja. A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a
gyermekeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelő
feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez kell mérni. A
sikerélmények erősítik a gyermekek önbizalmát, és bátorságot adnak nekik az újabb,
nehezebb problémák megoldásához. A kudarcok bátortalanná, visszahúzódóvá teszik a
gyermekeket. A mi szerepünk tehát itt is kiemelkedő abban, hogy milyen feladat elé állítjuk
őket, mennyire vagyunk képesek megismerni és fejleszteni egyéni adottságaik, esetleges
sajátos nevelési igényük figyelembevételével.
A programunk biztosítja számunkra igényeikhez, egyéniségükhöz, teherbíró képességükhöz
igazodó tanulási kereteket és formákat, valamint az élményhez jutás lehetőségét, melynek
során az új benyomások a régebbi tartalmakkal kapcsolatba kerülve ismerőssé válnak, az
átélő sajátjává lesznek. Az ismereteket tapasztalati úton juttatjuk a gyerekekhez, annak
érdekében, hogy a játékon, alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg
azokat az élményeket, amelyek felkeltik benne a vágyat a környező világ megismerésére, a
tanulás örömének átélésére. A sokszínű tevékenységek, közvetlen tapasztalatok,
kísérletezgetések felfedezései közben kíváncsivá válnak, és fokozatosan észreveszik,
megértik a környező világ összefüggéseit, megértik a megszerzett tudás gyakorlati hasznát.
A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás, a kötött és kötetlen kezdeményezések,
foglalkozások, beszélgetések, tapasztalatszerző séták stb. formájában egyaránt
megoldhatók a napi élet bármely mozzanatában. Ez teljes egészében a mi kompetenciánkba
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tartozó kérdés. Az óvodában a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve a tanulás
több formája valósulhat meg:
A tanulás formái
 Utánzásos, minta modellkövető.
 Spontán játékos tapasztalatszerzés.
 Az óvodapedagógus által irányított, megfigyelésre épülő tapasztalatszerzés.
 Gyakorlati probléma és feladatmegoldás.
 Gyermeki kérdésekre adott magyarázatok.
 Az óvónő által kezdeményezett foglalkozások.
 Interaktív közös együttlét, kompetenciák, képességek fejlesztés
A tanulás megszervezése
A szervezett tanulás formái: a kötetlen és/vagy kötött foglalkozások. Mindkettőben
érvényesül a nevelői céltudatosság és tervszerűség, a pedagógiai önállóság.
A 3-4 éveseknél a testnevelésen kívül a kötetlenség az egyetlen szervezési forma, mely a
gyerekek önkéntes részvételét jelenti. Alapvető szabály, hogy a kezdeményezés nem
zavarhatja a kialakult játékot , ezért a foglalkozás időpontjának megválasztásakor az
óvodapedagógustól nagy körültekintést, tapintatot igényel. A kezdeményezés történhet a nap
bármelyik időszakában, amikor a nevelési helyzet és a gyerekek tevékenysége erre
lehetőséget ad.
5-6-7 éves gyerekek számára valamennyi foglalkozási ágból kötetlen és kötött foglalkozás is
szervezhető. Az óvodapedagógusok a csoport aktuális fejlettsége, a foglalkozás tartalma és
a helyi adottságok alapján döntse el, hogy az adott napon melyik foglalkozási ágból szervez
kötetlen, illetve kötött foglalkozásokat.
A csoportos foglalkozások 5 éves korig kötetlenek, kivéve a testnevelést és az éneket,
vagy azokat a foglalkozásokat, amelyen az egész csoport részt vesz. (pl.: kirándulás,
ünnepi előkészület, ünnepek, filmvetítés, stb.) 5 éves kortól napi 1 kötött, kötelező
foglalkozás.
A cél az, hogy a gyerek minél több érzelmi szállal kötődjön óvodai kapcsolataihoz, a
felnőttekhez, a változatos tevékenységek közül kedvére választhasson.
A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 A gyerekek értelmi képességei (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás) fejlődnek.
 A gyermek megismerési vágya, kíváncsisága kielégül.
 A gyerekek átélik a felfedezés, kutatás örömét.
 A gyermekek megismerik saját képességeiket.
 Fejlődik a gyermekek önállósága, figyelme, kitartás, pontossága, feladattudata fejlesztése.
 A gyermekek differenciáltan fejlődnek..
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A külső világ tevékeny megismerése
Az óvodai nevelésben biztosítjuk a képességek fejlesztését, azzal, hogy a gyermeknek
sokoldalú, túlzásoktól mentes tapasztalatszerzésre és élményszerű átélésére adunk
lehetőséget. Alkalmat, időt, helyet, eszközt biztosítunk
Építhetünk a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési
vágyára. Ha mindehhez hozzájárul a mi – óvodapedagógusok – érdeklődésünk,
lelkesedésünk, empátiás készségünk, színes egyéniségünk, biztos, hogy gyermekeink is
megszeretik környezetüket, ragaszkodnak hozzá, s kellő ismerettel rendelkezve eligazodnak
benne.
Célunk: A gyerekek tapasztalatai, élményei elmélyülnek, rendszereződnek, érdeklődőek,
kíváncsiak az őket körülvevő világra. Önállóan alkotnak véleményt, döntenek dolgokban, jó
kapcsolatokat létesítenek társaikkal és a felnőttekkel.
Feladataink:
A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása.
A gyerekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat és
ismeretszerzés során.
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása.
A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos magatartás
formálás alapozására, alakítására.
A 3-6-7 éves korban tervezhető témák:
A hagyományos témák tartalmi és módszertani ötletek kipróbálására is lehetőséget
nyújtanak. A témák szinte kínálják a valóság megtapasztalásának, a játékos
cselekedtetésnek a lehetőségét.
Mivel a témákról szerzett ismeretek az életkor előrehaladva bővülnek, s mélyülnek, ez
lehetővé teszi, hogy a környezet megismerése áthassa a gyermek életét, az óvodai
tevékenység egészét.
 Az óvoda új környezet a gyerek számára. Fontos tehát a megismerése – miután elfogadta,
és megszerette.
 A közvetlen környezet megismerése, felfedezése, fontos, hogy a gyermekre pozitívan
hasson, mert általa a gyermek hamarabb befogadja a hangokat, színeket, formákat,
illatokat, kíváncsibbá, érdeklődőbbé válik, s biztonságérzete hamar kialakul.
 Meg kell ismerniük a gyermeknek a felnőttek óvodai munkáját, de más emberek
munkájával is ismerkedjenek meg, egy-egy munkahelyen tett látogatás alkalmával.
 Legyen tapasztalatuk az orvos, védőnő, betegellátás feladatairól.
 Tudják megnevezni testrészeiket, tudják és gyakorolják önállóan tisztántartásukat,
ismerjék érzékszerveiket, funkcióikat, védelmét.
 Gyakorolják a helyes közlekedést. Látogassanak el a középületekbe: színházba, kiállítótermekbe, múzeumba, óvodába, iskolába, építkezésekhez, vasútállomásra.
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 A közlekedésre nevelés fontos szempontja a helyes viselkedés, a közlekedési morál
megalapozása. / Udvariasság szülőkkel szemben is, köszönés, más utasok mozgásának.
 Figyelemmel kisérése, idős emberek segítése, stb. / a gépkocsival közlekedő gyerekeknél
gyakoribbak ezek a hiányosságok.
 Ismerjék a közlekedési eszközöket. Az óvoda körül megtalálható lehetőségeket
természetes környezetben szemléltessük. / Óvodánk esetében a vasúti, légi közlekedés
történhet természetes környezetben. /
 Figyeljék meg a napszakokat, gyakorolják az ehhez kapcsolódó tevékenységeket.
 A természeti környezet megismerésére leginkább az évszakok megfigyelésén keresztül
kínálkozik lehetőség. A tapasztalat és élményszerző séták alkalmával megfigyeltetjük a
természet szépségeit, az évszakok színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit. Gyűjtsenek
terméseket, kavicsokat, leveleket, s az összegyűjtötteket használják fel egyéb
alkalmakkor. Keressenek összefüggést az időjárás és az ember tevékenysége között.
Végezzenek rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatást.
 Látogassák meg – ahol erre lehetőség van – a környezetükbe lévő háziállatokat, figyeljék
meg, hol élnek. Hasonlítsák össze az ismert állatok környezetét, életmódját. A
gyerekeknek legyen lehetőségük – érdeklődésük szerint- megnézni vadonélő állatokról
szóló videó filmet /max. 10-15. perc /.
 Védelmükre, gondozásukra nevelés elsősorban az élő állatokról szerzett, nagy
élményerejű hatások miatt válhat sikeressé.
 Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a család és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek
szeretetét és védelmét is.
A gyerekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat, és
ismeretszerzés során.
A már előbb említett mikro csoportos foglalkozások lehetőséget adnak a gyermek és az
óvónő között személyes beszélgetésre. Ezáltal minden gyerekre oda tudunk figyelni, minden
kérdésre válaszolhatunk, miközben fejlődik a gyerekek szókincse, nyelvi kifejezőkészsége.
Lehetővé kell tennünk, s törekednünk kell arra, hogy a gyerekek értelmesen, összefüggően
fejezzék ki gondolataikat, érzelmeiket, észrevételeiket.

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása
Bármely korcsoportban a gyerekek fejlesztése mikro csoportos foglalkozás keretében
történjen – akár élményszerző udvari megfigyelések, akár séták alkalmával.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, a pedagógusok és dajkák
összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 A gyerekek tudják nevüket, születési idejüket, a lakcímüket, szüleik nevét,
 Az évszakok között tudnak különbséget tenni.
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 Meg tudják nevezni az évszakokhoz tartozó egyes gyümölcsöt, zöldségfélét, illetve a
virágok részeit.
 Ismerik az öltözködés és az időjárás közötti kapcsolatot.
 Ismerik az erdőben, mezőn, vízben, vízparton élő jellegzetes állatfajokat.
 Megnevezik a házkörül élő állatokat, ismerik hasznukat, gondozásukat, védelmüket.
 Tudják a hazánkban nem élő, csupán állatkertben látható állatok nevét.
 Tisztában vannak a gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal, ismerik a
közlekedési eszközöket.
 Testrészeiket megnevezik, ismerik a tisztálkodás és a fogápolás szabályait.
 Ismerik az érzékszerveket, és azok összefüggését. Felismerik, hogy 1-1 dolog
érzékelésekor, több érzékszervünket is használjuk.
 A térbeli távolságokat megítélik / közel-távol /, megkülönböztetik a térirányokat.
 Felismerik a színeket.
 Az évszakok, hónapok, napok nevét sorrendben tudják, összefüggést találnak a
napszakok és a napirend között, helyesen tudják megítélni az események történési
sorrendjét.
 Képesek az önkéntelen emlékezeti bevésésre, és felidézésre, a megfelelő szóbeli
kifejezésre, érthető folyamatos beszédre.
 A megfelelő közösségi magatartás és viselkedés alapvető szabályaival tisztában vannak.
 Ismerik a hazai tájat és a szokásokat

Környezetvédelem és szelektív hulladékgyűjtés
Minél jobban odafigyelünk a természet jelenségeire, megismerjük értékeit, felfedezzük
összhangját, annál jobban tiszteljük, szeretjük és aggódunk érte. Ez azonban nem elég.
Tenni is kell valamit a megmentéséért. A világméreteket öltő környezetszennyezés ártalmai
visszahatnak az emberre és a közvetlen környezetére.
Romlik a levegő minősége.
 Erdeinket elcsúfítja a szemét.
 Az ipari szennyvizek elpusztítják a folyókat, tavakat, tengereket.
 A vegyszerek fertőzik a termőföldet.
 A savas esők pusztítják az erdőket, szobrokat, épületeket.
 A nagy zaj zavarja a természet békés működését.
 A káros hatások eredményeképpen naponta pusztulnak földünk élőlényei, csökken a
fauna fajtagazdagsága.


A természet megbomlott egyensúlyának a helyreállítása nemcsak a szakemberek feladata,
már az óvodás korú gyerekekkel is sokat tehetünk a természet védelmében. Tudatos
nevelő–oktató munkával a következő nemzedéket felkészítjük arra, hogy a természet értő,
szerető és védő tagjai legyenek a közösségnek.
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Meg kell, hogy ismerjük környezetünket, ha meg akarjuk védeni a természetet, élhetőbbé
akarjuk azt tenni.
Az óvodáskor legfőbb motivációja az érzelem. Az érzelmek határozzák meg a gyermekek
kapcsolatát a környezettel és a környezetben élőkkel. Az óvodai élet során az önfeledt játék,
rácsodálkozás mellett szinte észrevétlenül tanulják meg a gyerekek, hogyan óvják, védjék a
természet tisztaságát, szépségét.
Célunk: A gyerekek környezet szeretők, környezet védők lesznek. A természetet tisztelik, a
növényeket, az állatokat tudatosan védik.
Feladatunk:
 Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy a tiszta levegő nagy részét az erdőknek köszönhetjük.
A fák és a növények tisztítják a levegőt, megkötik a port és az egyéb levegőt szennyező
anyagokat. Egy nagy fa 10 embernek elegendő tiszta levegőt (oxigént) termel. A levegő
tart életben bennünket akárcsak a többi élőlényt. A levegőszennyezés formáit /az ember
által okozott légszennyezés: autók, háztartások, gyárak, üzemek, bányászat, a természeti
szennyeződés formái: vulkánkitörések, gázkitörések/ mérsékelni kell.
 A második legfontosabb életelem a víz. Víz nélkül nincs élet, a tiszta víz nagy kincs. Az
ember 4 napig élhet ivóvíz nélkül. Ahhoz, hogy az életünkhöz szükséges tiszta víz
eljusson lakásunkba össze kell gyűjteni, meg kell tisztítani és vezetékeken el kell vezetni
a felhasználásig. Szembe kell nézni azzal, hogy milyen pazarlóan bánunk az egyik
legfontosabb természeti kincsünkkel. A víz védelme, a természetes vizek
szennyeződésektől való megóvása már kisgyermekkorban is elsajátítható. A
takarékoskodás a vízzel mindenki számára feladat kell, hogy legyen. A szennyvíz
kezelése az élővizekbe való visszajuttatást is a víz védelmét szolgálja. (csatornázás, stb.)
 A harmadik életelem a föld (termőföld). Az emberek élelmiszereiknek nagyobb részét a
földekben termelik meg. A föld szennyezése a legkevésbé látható és bemutatható, de a
termékeken keresztül eljut a szervezetünkbe. A természetben a föld regenerálódik és az
erdők, mezők, mint természetes élőhelyek reprodukálják önmagukat. A legjelentősebb
szennyezés a kommunális szemét melynek kezelése már óvodáskorban elsajátítható. Ez
a mai vásárlási szokásokból eredően jelentősen növekszik és a városi életforma egyik
legnagyobb problémája. Óvodáskortól felkészíthetjük a gyermekeket a tudatos
szemétkezelésre. Szelektív szemétgyűjtés, újrahasznosítás segítheti a környezetterhelés
csökkentését. A közvetlen környezet tisztántartása.
 Egyéb környezeti károkozás pl. a zajártalom. Váljon szokássá a természetes hangerő
használata. Ismerjék a csend hangját, az erdők, a patakok természetes zajait.
A megvalósítás módjai és lehetőségei:
1.A természet ünnepnapjait megtartjuk:
 március 22. Víz Világnapja
 április 22. Föld Napja
 május 10. Madarak, Fák Napja
 október 4. Állatok Világnapja
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2. Minden évszakban kirándulunk, felfedezzük az erdő szépségeit, varázsát, jótékony
hatását. Tiszteletben tartjuk az erdő növényeit, megtanítjuk az óvodásoknak a turistajelzések
használatát, megmutatjuk a tűzrakó helyeket stb.
3. Meghatározzuk a közeli erdőben lévő növényeket, fákat, ismerkedünk a
gyógynövényekkel és azok hasznával. (kamilla, hárs, csipkebogyó)
4. Megfigyeljük a környezetünkben élő madarakat, állatokat és kisebb élőlényeket.
5. Gondoskodunk a gyerekekkel a téli etetésekről és a nyári madáritatásról az óvodakertben.
6. Állatkert, arborétum és múzeumlátogatást szervezünk a csoportoknak.
7. Részt veszünk gyümölcs – betakarításban.
8. Az óvoda kerti munkáiban való csoportos részvétel során minden gyerek megismerkedik a
kerti szerszámok használatával és a növénygondozási feladatokkal.
9. Egyszerű kísérleteket végzünk a foglalkozásokon (víz, jég, hó, levegő-szennyezés,
csíráztatás, nagyító használata stb.), hogy a gyerekek megértsék a természeti jelenségeket.
10. A szelektív hulladékgyűjtést megszervezzük a csoportokon belül.
11. Erdőtakarításra hívjuk a szülőket és az óvodásokat.
12. Papírgyűjtési akciót szervezünk a csoportokat versenyeztetve.
Nemzetközi természetvédelmi szervezetek alakultak, amelyek a világ természetvédelmi
problémáira hívják fel a figyelmet. Részt vesznek a veszélyeztetett fajok megmentésében és
figyelmeztetnek az ökológiai katasztrófák bekövetkezésére. A világ minden lakójára egyaránt
vonatkozik, hogy a természetvédelem a jövő generációjának érdekében, a lakható föld
örökbeadásáért folyik.
A napelemmel készült energiára a kijelző segítségével minden nap felhívjuk a figyelmet.
Akadályverseny alkalmával a többi óvodába járó gyerek figyelmét is felhívjuk, annak
érdekében, hogy a zöld energia népszerűbb legyen Budaörs lakói körében.

Szelektív hulladékgyűjtés
Célunk: A gyerekek ismerik a hulladékok anyagait, s azok fajtáit. Alapvető szinten tudnak
szelektíven hulladékot gyűjteni. (fém, papír, műanyag) takarékoskodnak a vízzel és az
energiával.
A környezetvédelemre, és a hulladékgazdálkodásra nevelés legfontosabb feladata a
szemléletformálás, és a téma iránti mélyebb, és tudatosabb érdeklődés felkeltése.
Legfontosabb feladatunk a fenntarthatóságra nevelés feladata. Ez a fenntartó társadalom
létrejöttéhez szükséges emberi képességek, és magatartások kialakítása. Ez azért fontos,
mert az ENSZ 2005 – 2015 közötti időszakot a „fenntarthatóságra oktatás” évtizedének
javasolja.

Fenntarthatóság pedagógiai elvei:
Egész életen át, tartó tudás igényének, és képességének alakítása (változó tudás)
 Rendszerben való gondolkodás fejlesztése (problémamegoldás, a konfliktuskezelés, a
kreatív rendszerben gondolkodás)
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Együttműködés, társas kézségek fejlesztése (a problémák a közösségekben keletkeznek,
megoldásuk is közös legyen)
 Tudományközi, és több tudományterületen átívelő megközelítések alkalmazása


(különböző foglalkozások közötti összefüggés megláttatása)
 Esélyegyenlőség, társadalmi, és kulturális különbségek elfogadása (kultúrák közötti
beszéd)
 Döntéshozatal igényének formálása (döntéseinkért felelősséggel tartozunk)
A hulladékgazdálkodás óvodáskori feladata, hogy a gyerekeknek másfajta vásárlói
szemléletet adjunk, és megtanítsuk nekik az anyagok fajtáit lebomlásuk szerint is.
A vásárlói szemlélet kialakításában lényeges megtanítanunk, hogy csak azt, vegyük meg
amire feltétlenül szükségünk van, és abból is a visszaváltható, újra feldolgozható, minél
kevesebb hulladékkal járó terméket. (Hiszen a föld az emberek szükségleteit ki tudja
elégíteni, de a kapzsiságát nem.) Ehhez kiváló a boltos játék. pl.: menjünk el vásárolni, de
vigyünk magunkkal kosarat, és ne kérjünk nejlon szatyrot; vásárlói listával menjünk, és csak
azt vegyük meg, ami fel van írva, stb.
Fontos tudniuk, hogy a természet is termel hulladékot, de ezt teljes egészében fel is tudja
dolgozni, és visszaforgatja a természetes körforgásba. A természet hulladéka néhány
állatnak lakóhelyéül szolgál, majd miután teljesen lebomlik humusz lesz belőle. Ezt a
folyamatot az erdőbe járások során meg tudjuk beszélni a gyerekekkel. Ekkor lehet
elkezdeni a szemléletváltást, miszerint próbáljunk mi is annyi hulladékot termelni, amit fel is
tudunk dolgozni. A Kamaraerdőben a kialakított tanösvény ide vonatkozó szakaszát gyakran
meglátogatjuk.
Ahhoz, hogy a gyerekek a jövőben helyesen tudjanak szelektíven hulladékot gyűjteni,
ahhoz meg kell nekik tanítani az anyagok fajtáit. Tudniuk kell, hogy melyik anyag veszélyes,
és melyik nem (pl: a pillepalack hiába nem tűnik veszélyesnek, mégis nagyon környezet
szennyező termék, hiszen egyáltalán nem bomlik le, csak halmozódik). Lényeges
megtudniuk, hogy nem minden papír ami annak látszik. Legegyszerűbben úgy tudjuk
szemléltetni, hogy több napra áztassuk be pl: a tojástartót, üdítős dobozt, könyvborítót. Ami
szétázik az a papír, és ami nem az más anyagot is tartalmaz. A szétázott tojástartót pedig
remekül fel tudjuk használni merített papír készítéséhez. A szétázott tojástartókat 2-3 órán
keresztül főzzük, majd turmixszoljuk. Akár ruhafestékkel színezhetjük is a masszát. Ezt az
anyagot szúnyoghálóval kimerítjük, kinyomkodjuk, és hagyjuk megszáradni. Máris kész az
újra papír. Ha a turmixszolt masszához még egy kis fűrészport is keverünk, akkor kiválóan
formázható anyagot kapunk, amiből akár kis szobrokat is készíthetnek a gyerekek. Az így
kapott szobor, miután elvesztette nedvességtartalmát olyan kemény, mint a kő.
Fontos a gyerekeknek megtanítani az energia, és víztakarékosságot. Ez nem csak a
pénztárca kímélése, hanem környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére, a pedagógusok és dajkák összehangolt
következetes nevelésének eredményeként:
:
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 Szétválogatva gyűjtik a hulladékot és szüleiket is erre ösztönzik.
 Szeretik a természetet, maguk is védik, óvják.
 Ismerik azokat az anyagokat, amelyek szétválogatva gyűjthetők.
 Ismerik az újrahasznosítás lehetőségeit.

Matematika
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokra,
ismeretekre tesz szert. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, és téri viszonyokat, alakul
ítélőképessége, fejlődik tér-, sík-, és mennyiségszemlélete.
Célunk:

Az érdekes,

játékos feladatokon keresztül fejlődik,

a gyerekek

logikus

gondolkozása, a probléma felismerő - és megoldó képessége, a feladatmegoldásra irányuló
önállósága, szóbeli kifejezőképessége.
A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi
összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés építhet
ezekre a korai tapasztalatokra. A gyermek korai matematikai tapasztalata és érdeklődése
szakmai hozzáértést tartalmazó megerősítéssel válik igazi tudássá.
A matematikai nevelés terén két életkori szintet jelölünk meg:
Az első szint: bevezetés a matematikába, - ez általában a gyermek 5. életévéig tart.
 Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a
matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása.
A második szint: az intenzív fejlesztés szakasza. Az 5.-6.-7. életévben.
 Feladat: Eligazodás a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése.
A különböző tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt
hoz létre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A
perceptuális, a motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen
nyújt lehetőséget a matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására.
A korábban mozaikszerűen megszerzett matematikai benyomásokat rendszerezzük, a
megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítjük és mélyítjük. Bármilyen gyakori is a játékban,
és egyéb tevékenységekben szerzett matematikai ismeret, a gyermek negyedik életéve után
egyre gyakrabban igényli az általunk irányított mélyebb és sokoldalúbb matematikai
összefüggések feltárását.
Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedünk meg a játékidőben szerzett
benyomásokkal, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel a foglalkozáson, azt mi
döntjük el. A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre
neveléssel. A gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái
természetes napi motivációkban megfigyelhetők. Tevékenykedés közben a megismerő
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képességek (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés,
problémalátás, problémamegoldás,) fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható.
A gyermeki érdeklődés felkeltése, fokozása a mi napi tudatos feladatunk.
További feladatok a matematikai nevelés terén:
 Tegyük lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését.
 Biztosítsunk alkalmat, helyet, eszközöket a spontán és szervezett matematikai
tapasztalatok és ismeretek megszerzésére.
 A komplex matematikai foglalkozásokon, vagy kötetlen kezdeményezéseken minden
esetben támaszkodjunk a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire.
 A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten valósítsuk meg.
 A foglalkozás vagy kezdeményezés felépítését előre átgondoljuk, de elképzelésünket
minden esetben befolyásolja a gyermekek érdeklődése, részképességeinek fejlettségi
szintje.

A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 Szívesen vállalkoznak a gyerekek a felvetett, vagy felismert problémák megoldására.
 Matematikai jellegű helyzetekről, problémákról saját gondolataikat szabadon elmondják;
egymás állításainak igazságát megítélik, megbeszélik; esetenként javítják saját
tévedéseiket.
 Észlelik a gyerekek a megadott témában a különbségeket és az azonosságokat.
 Biztosak a téri és oldalirányú tájékozódásban, helyesen használják az irányokat kifejező
névutókat.
 A látott tárgyakat / különböző méretű, elrendezésű tárgyak / meg tudják számlálni 20-ig.
 Képesek a gyerekek az óvodáskor végére a látott mennyiségeket konkrétan, illetve
„szöveges” feladatokban a pótlás és a csökkentés műveletével megoldani.
 Minőségi és mennyiségi tulajdonságok szerint képesek a gyerekek a csoportosításra.
 Megszámlálás nélkül, összkép alapján becslést végeznek; az ellenőrzést párosítással
végzik.

A mozgás
Célunk: Jókedvűen vesznek részt a testnevelés foglalkozásokon (mindennapi
testnevelésen) belső igényükké válik a rendszeres mozgás. Összerendezett harmonikus
mozgású gyermekké fejlődnek, ismerik az irányokat az alapvető kifejezéseket, tudnak a
tornaeszközökkel bánni.
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Hatása az értelmi képességek fejlődésére:
 A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a gyermekek vizuális
memóriája.
 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, megnevezésével
bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, gyarapodik szókincsük.
 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző észlelési
területek integrációját, a keresztcsatornák és fogalomalkotás fejlődését is.
Hatása a szociális képességek fejlődésére
 A saját testének és mozgásos képességeinek megismerése segíti az „én tudat” fejlődését
a „szociális én” erősödését.
 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. A társakhoz
való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük.
Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták tanulására.
 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így tanulják
ezeknek a kezelését, elviselését.
A mozgásfejlesztés fő feladatai:
 A gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.
 A rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása.
 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. ( kondíciónális, koordinációs)
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. A mozgás
sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. A testnevelési
foglalkozásokon túl jelen van a szabad játékban, a környezeti és esztétikai nevelésben,
valamint a gondozási és önkiszolgáló tevékenységben is.
 A domináns oldal kialakulásának megalapozása iskolakezdésig. Ennek érdekében nagy
hangsúlyt fektetünk a testük megismerésére és a térbeli tájékozódás fejlesztésére.
Mozgásfejlesztés a szabad játékban:
Az óvodába kerülő gyerekek szeretnek ugrándozni, futkározni, csúszni-mászni.
Az őket körülvevő felnőttek szemléletétől és megfelelő feltételek megteremtésétől függ, hogy
megmarad-e természetes mozgáskedvük. Fontos feladatunk, hogy megőrizzük ezt a
mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá.
Lényeges a megfelelő motiváció, mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, a
szükséges szabályok megtanítása. A napirendet úgy kell kialakítani, hogy egész nap
biztosítunk számukra megfelelő helyet és eszközt a mozgásos tevékenységekre a
csoportszobában és az udvaron egyaránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a
gyermekek
életkorához,
fejlettségi
szintjéhez,
egyéni
szükségleteikhez,
képességeikhez és a csoport összetételéhez igazodjunk.
A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk elősegíteni. Ezért a
csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz, kúszáshoz szükséges eszközöket kell biztosítani. Ebben
az életkorban a gyermekek gyakran kezdeményeznek csúszó – mászó- kúszó - bújó
játékokat: pl.: asztal alatt bujkáló állatokat utánzó játék.
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4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az
egyensúlyérzék fejlesztése / pl.: célba dobó játékok, ugróiskola, ugráló kötelezés /.
Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő központ
spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra jól
használhatók a különböző hinták, body - roll, a nagy fizikoterápiás labda, ugróasztal, füles
labda, a lépegető, a billegő forgó korong.
5-6-7 éves korban a finom motorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Ha
lehetőségünk van rá, használjuk fel mozgásos tevékenységekre a csoporthoz tartozó
helyiségeket is (pl.: az öltöző).
Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésben:
A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a
testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik, a feladattól függően
hol mint eszköz, hol mint cél áll.
Speciális gyakorlatokat is beiktathatunk: lábboltozat erősítés, gerinctorna. Az atlétikai
gyakorlatokat (futások, ugrások, dobások) lehetőség szerint olyan időszakra tervezzük, hogy
a szabadban végezhessük. A feladat ne legyen se túl könnyű, se túl nehéz, mert a túl
könnyű nem készteti erőfeszítésre, a túl nehéz viszont gátlásokat okoz.
Ajánlatos a kézi szerek használata, ezek közül is kiemelnénk a labdát, amit nagyon
szeretnek a gyerekek és sok játékos és hatékony mozgás végezhető el vele.
Szervezésnél fontos: a várakozási idő csökkentése érdekében, egyszerre több helyen,
kisebb csoportokban végezzenek gyakorlatokat.
Az észlelés területéről a következő feladatokra van lehetőség:
 Alaklátás, formaállandóság fejlesztése: formaalakítás mozgással, különböző alakzatok
végigmozgása, körbemozgás.
 Kinesztetikus mozgásészlelés fejlesztése: behunyt szemmel bizonyos mozgások végzése,
feszülés és elernyedés érzékeltetése.
 Térészlelés fejlesztése: alapvető térirányok megismerése saját testének közvetítésével.
 A verbális fejlesztő programból a testrészek, helyzetek, mozgások, téri irányok pontos és
gyakori megnevezésére van mód.
A 3-4 évesek testnevelési anyaga a természetes mozgásokat tartalmazza. Járások,
futások, kúszás, mászások talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer megkerülése stb.
Testséma fejlesztése: pl.: Járjatok a sarkatokon, ütögessétek a talpatokat a földhöz stb.
Tárgyhoz viszonyított testhelyzet: álljatok a babzsák mögé, hasaljatok a padra, stb.
 A test személyi zónájának alakítása pl.: emeljétek a babzsákot a fejetek fölé, vegyétek át a
másik kezetekbe.
 Ebben az életkorban az azonos oldalság gyakorlása kap hangsúlyt./ jobb kéz jobb láb
mozog egyszerre/
4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos
megismerése. Futás, jelre irányváltoztatás, szökdelés, átfutás a tornaterem egyik feléből a
másikba, arccal az ablak felé, háttal az ablaknak: pl. galoppszökdelés.
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 Egyensúlyérzék fejlesztése: különböző mozgások végzése emelt felületen, forgások,
fordulatok, testhelyzet változtatások, futás közbeni megállások (pl. szobros játék)
 Szem –kéz, szem-láb koordináció fejlesztése: babzsák feldobása, elkapása, célba dobás
(felfordított zsámolyba babzsákot), egyensúlyozó járás rézsútos padon stb.
Kicsiknél az „oldalság” tanítása még csak „egyik-másik”, itt már a jobb-bal kifejezéseket is
használjuk. „Szalagos jobb kezeteket emeljétek fel”!
 Ebben az életkorban a kereszt oldalság gyakorlása kap hangsúlyt.. /pl.:a jobb kéz és a
bal láb szökken egyszerre/
Az 5-6-7 éveseknél az észlelés fejlesztése a legcélzatosabb. Ebben az életkorban az
alaklátás, formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. Ezek közül egyes
gyakorlatok csukott szemmel is elvégezhetők pl.: labdagurítás a test körül jobb és bal kézzel.
Páros gyakorlatok: vakvezető: jobbra- balra, előre-hátra.
Figyeljünk a síkváltás gyakorlására és a hátrafelé mozgásra, így segítve a testséma és a
dominancia kialakulását.
Finom motorika fejlesztése: szalag fogása két ujjal, marokkal, labda gurítása minden ujjal
egyszerre, majd külön-külön. Szalag lengetése a csukló mozgatásával.
A mindennapi frissítő torna jól illeszthető a napirendbe, ehhez jó gyakorlatnak bizonyult az
alvás utáni időszak. Ha lehetőség van rá a kertben tartjuk.
A mindennapos testnevelés anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják (kidobó,
lepkefogó, házatlan mókus, stb.) Ha rendszeresen és megfelelően szervezzük ezt a
tevékenységet, akkor a gyermekek szívesen és örömmel vesznek részt benne. Igénnyé
majd, szokásukká válik a mindennapi mozgás. Lesznek kedvenc mozgásos játékaik,
amelyek eljátszását napközben maguk is kezdeményezik. (futó-fogó játékok)
A mozgásfejlesztés vegyük figyelembe!
Spontán érzelmi motivációkra építsünk, az egyéni fejlettséget figyelembe véve.
A foglalkozáson a gyermekek jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt, ne hajtsuk túl
a versengést.
Biztosítsuk a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek változtatásával, egyéni
fejlettségüknek megfelelően.
Az ily módon kiváltott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a szellemi aktivitást is.
A gyermek nem születik ügyetlennek. A mozgáshiány teszi azzá. Az óvoda sokat tehet a
mozgás biztonságáért azzal, hogy gondoskodik a gyermek mozgásfejlődéséhez
szükséges inger gazdag környezetről, szeretetteljes, bátorító légkörről.
 Kedvezően hat egymásra a mozgás és az értelmi fejlődés, akkor, hogy érzelmi
biztonságot nyújtó környezetben, változatos gyakorlatokon keresztül, örömmel és bátran
gyakorolhatnak a gyerekek.
 Sok mozgásos játékot szervezünk a szabad levegőn. Ehhez biztosítjuk az ötletet adó
eszközöket is!
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A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
Belső igényükké válik a rendszeres testnevelés.
Ismerik az alapvető elnevezéseket. (törzsdöntés, karkörzés, malomkörzés, stb.)
 Biztonsággal tudnak az eszközökkel bánni. (karika, babzsák, labda, kötél)
 Ismerik testüket, testrészeiket és el tudják helyezni magukat a térben.
 Elviselik a vereséget, és örülnek társaik sikerének.
 Figyelnek saját és társaik testi épségére
A pszicho motoros /kézügyesség, szem-kéz koordináció, olvasás, írás készség//
készségek, képességek kialakulnak.
 A finommotoros mozgáskészségek, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésnek
indulnak!
 A rendszeresen végzett feladatok, mozgásos játékok, tevékenységek kedvezően alakítják
az erő és az állóképesség fejlődését.
 A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe és együtt
hatnak a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, társas viselkedés,
együttműködés, kommunikáció, probléma megoldó gondolkodás fejlődésére.

Számítógép gyerekeknek
Célja: Az informatikai kompetencia fejlesztése. Az innovatív pedagógiai törekvések
érdekében, az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, módszertani szabadságának
helyet adva, a nagy és az óriás csoportba járó gyerekek számára kezdeményezett
tevékenység.
„ A TV, a számítógép és az internet a modern világ szellemi táplálékai. Nélkülük nemcsak
ízetlenebb az élet, de olyan tápanyagokban is könnyen hiányt szenvedhetünk, melyek az
egészséges mentális fejlődés nélkülözhetetlen elemei. De akárcsak a valódi táplálék
esetében a túlzott fogyasztás vagy a silány minőség könnyen ártalmassá válhat.
Az, hogy jó-e vagy rossz a számítógép vagy a TV attól függ, hogy jóra vagy rosszra
használjuk-e. Tehát a legfontosabb a felnőtt példája.” Ranschburg Jenő
A mikro csoportos foglalkozás alatt a gyerekek megtapasztalhatják, hogyan lehet a
számítógéppel rajzolni, mit kell tenni, hogy kézzelfogható papírra kerüljön az ott készült rajz.
Megtapasztalhatják azt is, hogyan lehet értelmesen használni a számítógépet, sőt azt is,
hogyan lehet abbahagyni


Rendre, fegyelemre szoktat, hiszen látja a gyerek, a gép azt a feladatot hajtja végre,
amire ő maga utasította.
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Pontos, egyértelmű utasításokat kell adni a számítógépnek. Ha rosszra utasította,
nem azt teszi, amit szeretett volna. Pl.: Pirosra akarta színezni a ház tetejét, de
pontatlanul a sárgára kattintott.



Jobb, ha egy rossz lépés után nem kapkod, mert az utolsó 3 lépést vissza tudja
vonni, viszont ha radíroznia kell azt is elrontja, amit ott akart hagyni.



Megtanulja, ha 3-nál többet lépett a rossz lépés óta, hogyan tud javítani.



Ha kapkodott, vagy nem jól tervezett, nem találta meg a javítási módot, új lapot kell
venni.



Megtanul keresgélni az interneten,de csak a google képek és a google eath oldalon.



A

fejlesztőjátékokon

keresztül

fejlődik

figyelme,

szem-kéz

koordinációja,

szabálytudata.

.
A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:







Szem-kéz koordináció fejlődése
Színérzék, alkotó készség fejlődik
Képes megnyitni és bezárni programokat
Ismeri és használja az ikonokat
Képes a kész rajz kinyomtatására
Ismeri a visszavonás, az új lap választás módját

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc
Célunk: A gyerekek korának megfelelően, igényesen kiválasztott ölbeli játékok, dalok, dalos
játékok felkeltik a gyerekek zenei érdeklődését és formálják zenei ízlésüket. Fejlődik a
gyermek zenei hallása, ritmusérzéke, harmonikus szép mozgása. Szeretnek énekelni.
Feladata: Az érzelmeken keresztül hat a gyermekekre. Felkeltheti a gyermek zenei
érdeklődését, formálja zenei ízlését és esztétikai fogékonyságát. Hatására a gyermek szeret
énekelni, játszani, dúdolgatni és szívesen hallgat zenét.
A népdalok és a komponált gyermekdalok éneklése közben fejlődik hallása, éneklési
készsége, ritmusérzéke, harmonikus szép mozgása. A zene közvetlenül váltja ki az
érzelmeket, ezért is elengedhetetlen eszköze az általános nevelőmunkának. A
hangmagasság, a ritmus és mozgás fizikai ingerek, mégis összhatásukban lelki jelenséggé,
pozitív örömmé válnak.
A zenei nevelés a gyermek értelmére is hat. Az összehasonlítás értelmi folyamata, a
gondolkodás ugyanúgy megy végbe, mint egyéb foglalkozások alkalmával. A dalok és
játékok megtanulása a gyermekek emlékezetét is fejleszti. A szöveg összefüggését
megértve a dalt is gyorsabban tanulják meg. A képzelet a már meglévő ismeretek,
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tapasztalatok emlékeiből rak össze újszerű, esetleg a valóságtól eltérő képet. „ Csak úgy
teszünk” mintha valós lenne. A képzelet színessége nélkül nincs művészi átélés, fantázia
nélkül a zenéből elmarad az összefüggés, az arány, a dinamika szépségének és
harmóniájának élvezete. A belső hallás és a képzelet az alapja a gyermek zenei
alkotókedvének. A már sok ismert dallamból, játékformából, ritmusból kedvet kap arra, hogy
maga találjon ki egy-egy dallamot (erre jó gyakorlás: énekelve köszönni, egymás nevét
énekelni).
A zenei nevelés az irodalommal, az anyanyelvi neveléssel van szoros kapcsolatban. A
mondókák, dalok szövegének hanglejtését, ritmusát, hangsúlyait pontosan követi a
gyermekdal. Az ismétlődő mozdulatok által lelassított szavak a szép és pontos kiejtésre
serkentenek és az örömteli játékban a sokszori ismétlés sem fárasztó. Az énekes játék a
szocializációt is elősegíti, amikor mindent egyszerre csinálunk. Ennek öröme a társas
kapcsolatok fejlődésében is érvényesül.
A testi fejlődést természetes módon segíti az énekes játék. A zene lüktetése hat a
koordinált mozgásra, az énekléstől nő a légzéskapacitás, a lüktetés, a folyamatosság
szabályozott mozgást igényel. A laza, rugalmas járás, tapsolás, játékos mozdulatok a
gyermek egyensúlyérzékét fejlesztik.
A zenére tornázás is ilyen pozitív kapcsolatot jelent, ott az esztétikus testmozgás a fontos, a
zene annak segítője.
A gyermek dalanyaga
A mondókák óvodai tanítása nagyon fontos. A legújabb kutatások szerint a mondókákat,
kiolvasókat is énekelték, és csak azért nem írták le hangjegyekkel, mert a gyűjtők nem
tartották fontosnak a dallam rögzítését, vagy nem tudtak kottát írni. Gyakran halljuk
improvizálni a gyermekeket egy-egy jellegzetes mondóka ritmusára. A pontos hangzóejtés,
valamint a folyamatos lüktetés elősegíti a beszéd fejlődését, a szép kiejtést és a jól
hangsúlyozott folyamatos beszéd technikájának elsajátítását.
A mozgással kísért mondókák hangsúlyozásának kétféle módja van:
 Mozdulatokat pontosan kísérő szabályos, negyedenkénti hangsúlyozás. Pl.: Cini-cini
muzsika.
 Egy bizonyos mozdulat vagy szó hangsúlyozása függetlenül attól, hogy hány szótag
kapcsolódik össze. Pl.: Ez elment vadászni…
A mondókák egy része kétszemélyes játék (arc, fül, tenyér, csiklandó, lovagoltató), másik
része játék a hangokkal, legtöbbje kiolvasó, ahol az utolsó szótag dönti el, hogy ki lesz a
kergető stb. A gyerekdalok, dalos játékok igényes, az élményekhez kötődő kiválasztása,
illetve azok minden napos éneklése, eljátszása igen fontos, mert így a spontán éneklés,
zenélés a gyerek mindennapi tevékenységévé válik.
A gyermekdalok zenei sajátosságai a játék mozgásából, a beszéd hanglejtéséből és
hangsúlyaiból fakadnak. A hangsúly mindig az ütem elejére esik, mivel a magyar beszédben
a szavak elején van a hangsúly: Hinta -palinta…
A gyermekdalok ritmusa egyszerű, legtöbbször egy negyed és egy nyolcad-pár váltakozik az
ismétlődő játékmozdulatokhoz megfelelően 2/4-es ütemben.
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A zenehallgatás anyaga:
Az óvodai zenehallgatás célja, hogy a gyermek figyelmét a dal, az ének, a hangszerjáték
szépségével lekösse, felkeltse érdeklődését a meghallgatott zene iránt és az óvodásokat a
zene türelmes, figyelmes hallgatására, élvezetére szoktassa.
A zenei ízlésformálás kezdeti munkája ez, és legalább annyira fontos, hogy igényesek
legyünk e célra szánt értékes, jó zene megkeresésében, mint a mondóka, a dalanyag
összeválogatásában. A kiválasztott dal illeszkedjen az évszakhoz, az énekfoglalkozás zenei
célkitűzéséhez. A zenehallgatás anyagának kiválasztása az igényességen, a
változatosságon alapul. Figyelembe vesszük a gyerekek nemzetiségi, etnikai hovatartozását,
illetve a hagyományok béli különbözőségeit. A választáshoz alkalmas anyag: Törzsök Béla:
„Zenehallgatás az óvodában” című könyve. A gyerek zenei ízlésének, kreativitásának
megalapozása érdekében a népzene mellett a kortárs műalkotásokat is igénybe vesszük.
Az élő zene, a személyes, színes előadás teszi valóban élvezetessé a meghallgatott zenét.
A zenei képességek fejlesztésének területei:
A tiszta éneklés:
 Ezt segíti a kis hangterjedelmű dal.
 Megfelelő hangmagasság.
 Az óvónő tiszta hangja, szép szövegkiejtéssel, élvezhetően.
A zenei hallás fejlesztése:
 Magas és mély hang különbsége. (cica-medve beszélget)
 Halk –hangos közti különbség. (térben is ki lehet fejezni)
 Hangszínek felismerése (zörejek, tárgy bemutatása, megszólaltatása, hangszerekkel való
ismerkedés).
 A belső hallás fejlesztése. (dallamfelismerés, dallambújtatás)
A ritmusérzék fejlesztése:
Az egyenletes lüktetés:
Kicsiknél: az óvónő ölbe veszi a gyereket, és ő irányítja a mozdulatokat.
Középső csoportban: járás tapssal, koppantással, erős lépés, lábütögetés, stb.
Nagycsoportban: természetes járás.
Mozgáskultúra, tánc
Körjáték, páros forgás, guggolás, taps, kifordulás, térdhajlítás ritmikusan höcögő, ridalépés:
ezek alkotják a táncot.
Térformák: két kör, csigavonal, kígyóvonal, egy kapu két átbújó sor, egy kapu és átbújó sor,
szűkülő- táguló kör.
Gyermekhangszerek
Biztosítjuk, hogy gyakran kapjanak a gyerekek hangszert a kezükbe, ezzel elősegítve
kreativitásuk kibontakoztatását, hogy felfedezhessék az együttzenélés örömét.
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A foglalkozások tervezése:
Az óvónő a szándékos nevelői helyzeteket, a foglalkozásokat kötetlen és kötött formában
szervezze meg. Sok ismétlés legyen az év folyamán, ez erősíti az ismereteket, a tudás
biztonságérzetét és a játékok örömét jelenti a gyerekeknek.
A foglalkozások levezetésének nincs típusa, sémája. A foglalkozást gondolatban meg kell
„komponálni” úgy, hogy az hangulatában zeneileg és pedagógiailag is kerek egész legyen.
Valahonnan elinduljon, érdeklődést keltsen, érzelmileg is bemelegítsen. A leghosszabb részt
az énekes játék tegye ki, amikor minden zenei készség fejlődik.
Tánc az óvodában
A népzenét, néptáncot két csoportban /kisebbek, nagyobbak/ 15-20 perces foglalkozásokon
keresztül ismertetjük meg a gyerekekkel, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, a
gyerekek kicsiny, de egyre táguló világát, a közvetlen környezetükből szerzett legfontosabb
élményeket, tapasztalatokat. A természet rendje: évszakok, hónapok, az időjárás változása
adja a keretét. E szerint kell a mondókákat, rigmusokat, összeállítani.
Fontos helyet kap a ritmus, a szöveg és a dallam kapcsolata, érzékelése testmozgásokkal. A
névcsúfolókat változtathatjuk egyénre szabva, kedvünk szerint. Magunk is alkothatunk
hasonlókat: Mihály- lötyög a háj, Ádám- kutya ül a hátán.
Népszokásokból csak annyit merítsünk, amennyi „kis világukba” belefér és nem kelt zavart.
Pl.: A betlehemes játékból az anya-gyerek kapcsolatra utalunk. Oly sok idejük van még
végigélni és játszani betlehemest, amely eredetileg is nagyobb gyerekek és felnőttek
szokása volt. A játékot úgy kell kiválasztani, összefűzni, hogy hangulati összefüggés legyen
köztük.
A foglalkozás végi táncok típusából az ugrós tánc látszik a legalkalmasabbnak, hogy már a
kicsik is élvezzék, szeressék. Lüktetése, zenéje, egyszerű ritmusképlete könnyen
elsajátítható alapfokon. A foglalkozás e részét szabad táncnak nevezhetnénk, kifejezve azt
a szándékot, hogy a gyerekek ne koreográfiákat táncoljanak, hanem ismerjék meg és
szokjanak hozzá a magyar néptánc alapvető és legfontosabb tulajdonságához, a
rögtönzéshez. Legyen a táncban is a beszédhez hasonló alapszókincsük, tudjanak néhány
figurát és azokból tetszésük, pillanatnyi alkotókedvük szerint építkezzenek.
Kezdő és pihenő, hangsúlyos és kevésbé látványos, valamint záró figurák váltakozásából
alakulhat ki e kreatív egyéni táncolás. A szabad táncot természetesen összefogjuk néha egyegy szabályozott formával, körtánccal, válltánccal.
A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 Igényesen választják ki a zenét. (amit szívesen hallgatnak)
 Napközben is énekelnek a maguk örömére.
 Önállóan tudnak dalokat és mondókákat.
 Ismerik a halk – hangos, magas – mély
 Dúdolás után felismerik a tanult dalokat.
 Tudnak egyenletesen járni, egyenletest és ritmust tapsolni.
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 Az alapvető mozgásokat, táncmozdulatokat szépen végzik.
 Néhány hangszer kezeléséhez értenek.

Vers – mese – dramatikus játék
Célunk: A gyerekek szívesen forgatják a könyveket, beszélgetnek a képekről, gyakran
mondanak verseket, mondókákat, szívesen hallgatnak meséket. Az ismert meséket
elmondják, elbábozzák, dramatizálják, kitalálnak egyszerű történeteket.
Verssel, mesével, és dramatikus játékkal az anyanyelv szépségén keresztül a világ
megismerését, az önismeret, az emberi kapcsolatok erősítését segítjük. A gyermekek
felzárkóztatása és a tehetséggondozás érdekében a mese-vers megszerettetésével, igényes
irodalmi alkotások megválasztásával elérjük azt, hogy az irodalom nyújtotta élményeken
keresztül, az érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődés, és a népköltészet iránti fogékonyság
erősödjön.
Óvónői feladatok, és gyermeki tevékenységek:
 Az irodalmi anyagok életkornak megfelelő, igényes összeállítása.
 Az irodalmi tevékenységek iránti vágy felkeltése.
 Szervezési formák kialakítása.
 A beszédkészség fejlesztése a mese – vers – dramatikus játékban, szókincs bővítés.
Az irodalmi anyagok életkornak megfelelő, igényes összeállítása:
A felhasznált irodalmi anyagokat elsősorban a természettel és környezettel kapcsolatos
népköltészeti, illetve a klasszikus irodalmi alkotásokból illetve a klasszikus és kortárs irodalmi
alkotásokból választjuk ki a gyerekek életkorának megfelelően..
A versanyagot népi mondókákból, kiolvasókból, játékos nyelvtörőkből, ritmusos vidám
versekből, költői képet megjelenítő lírai versekből választjuk ki.
Azokat a mondókákat, rigmusokat, közmondásokat, csúfolódókat, találós kérdéseket
részesítjük előnyben, amelyek az állatokhoz, természeti jelenségekhez, azok változásaihoz,
a hagyományokhoz, és az ünnepekhez kapcsolódnak.
A mese kiválasztásánál is a fokozatosságra törekszünk.
A kisebbek meséinél szempont, hogy egyszerűek, cselekményük jól érthető legyen.
Fokozatosan juttatjuk el a gyerekeket a mondóka - játékoktól az állathang-utánzásos,
felelgetős mesemondókákon, láncmeséken keresztül a több fázisos szerkezetű állatmesékig,
népmesékig, az egyre bonyolultabb és hosszabb prózai mesékig.
A nagyobbak meséit a cselekményesebb népmesék, állatmesék, klasszikus tündérmesék,
tréfás és műmesék közül választjuk ki. Ezek a drámaisággal, eleven párbeszédekkel, a
jellemek kiszínezésével, a szövegrészletek és helyzetek ismétlődésével nyújtanak esztétikai
és erkölcsi élményt, és örömet a gyerekeknek. A versekkel és mesékkel felkeltjük a gyerekek
érdeklődését a magyar nyelv szépsége, zeneisége, gazdag kifejező ereje iránt. Figyelmüket
az emberi kapcsolatokra és a természet jelenségeire fordíthatjuk.
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Az irodalmi tevékenységek iránti vágy felkeltése:
Az érzelmi kötődést, a biztonságot, az óvodába való beilleszkedést ölbeli játékokkal segítjük,
és ritmusos mondókákkal, énekekkel tesszük biztonságossá.
Közös játékainkkal az egymásra figyelést, az összetartozás érzésének kialakulását, a ritmus
és térben való mozgás fejlődését segítjük elő.
Naponta többször felidézünk spontán helyzetekben is verseket, mondókákat. Az új verseket,
mondókákat a gyerekek élményeihez, egy adott helyzethez, illetve jelképekhez kapcsolódva
kezdeményezzük.
A meséhez szükséges hangulatot, személyes kapcsolatokat erősítő érzelmi eszközökkel,
ismétlődő szokásokkal, nagy pedagógiai tapintattal teremtjük meg. Az átélést, a belső kép
megteremtését, az élmények maradandóságát előadásmódunkkal segítjük elő. A nyugalmat,
biztonságot adó légkörrel a gyerekek érzelmi és értelmi nyitottságát kívánjuk létrehozni,
fenntartani.
A mesék elemeinek elmutogatásával, beszélgetések kezdeményezésével ösztönözzük a
gyerekeket arra, hogy egy idő után megpróbálkozzanak a mesék átalakításával, illetve saját
maguk találjanak ki mesét és az általuk kitalált meséket saját elképzeléseik szerint fejezzék
be, és jelenítsék meg.
Az irodalmi élmények befogadásának egyik legfontosabb eszköze az óvodás korban a báb,
mellyel indirekt módon segítjük a gyerekeket a magyar nyelv használatában, a
kapcsolatteremtésben és - tartásban egyaránt.
Az érzelmein keresztül látó gyereket a bábjátékkal segítjük, hogy vagy nézőként, vagy
résztvevőként önmagát és a világot megismerje, emberi kapcsolatait megteremtse, és hogy
belülről tapasztalja és élje át a pozitív emberi tulajdonságokat. Ezekkel az élményekkel és
tapasztalatokkal hozzásegítjük a gyerekeket a helyes cselekvések megtalálásához a valódi
világban is.
A bábjátékokat irodalmilag igényes anyaggal, kifejezően mozgatható, beszéltetett esztétikus
bábokkal, értékes zenei anyaggal valósítjuk meg. Ezekkel, az élményekkel a gyerekeket
fogékonnyá tesszük más helyzetek, élmények befogadására és reprodukálására is.
Segítséget adunk ahhoz, hogy az őket körülvevő tárgyi világot fantáziájukkal, beleélő
képességükkel életre kelő bábbá formálják. A báb mögé bújva a gyerekek gátlásai
felszabadulnak, bátran lehetnek önmaguk, formálhatják a történést, hangjukat. Ehhez a
bábos önkifejezéshez megfelelő méretű, gyermekkézzel mozgatható bábokat biztosítunk.
A dramatikus játékhelyzetek megteremtésével, a benne megformált szerep tapasztalataival,
az irodalmi és az együttes játéktevékenységek élményeivel segítjük a gyerekeket eljutni a
közös dramatizáláshoz, melyben örömöt jelent számukra az utánzás, átváltozás, furfang
ceremóniák átélése.
A kisebbek dramatizáló játékát kellékekkel, egy-egy szerep kiválasztásával segítjük, míg a
nagyobbaknál már a szerepnek megfelelő viselkedés, a történés időrendi sorrendjének
megfelelő kialakítása, az érzelmek megjelenítése, a nyelvi kifejezések használata
elősegítésére törekszünk. Az irodalmi élmény, légkör, környezet megteremtésével, az
eszközök, kellékek, jelmezek segítségével ösztönözzük a gyerekeket a történések kreatív
megformálására. Fontosnak tartjuk, hogy fantáziájuk által létrehozott cselekményeket
jelenítsék meg, hogy ünnepeken közösen bábozzanak, dramatizáljanak.
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A zene, a mintázás, rajzolás, a játék, a mozgás, a hagyományok, és szokások segítségével
is elmélyítjük az irodalmi élményeket. Így többféle módon átélt és kifejezett élmény
részeseivé válnak a gyerekek.
Fontosnak tartjuk, hogy a szülők figyelmét felhívjuk a rendszeres mesélés, az élőszó, a
beszélgetés fontosságára, ötletet adunk az otthoni mesék összeállításához.
Szervezési formák kialakítása:
Az irodalmi foglalkozásokat többnyire kötetlen formában szervezzük, kezdeményezzük, és
számítunk a spontán helyzetekre is. Kialakítjuk a meséléshez szükséges nyugodt,
szeretetteljes légkört, a mesélés állandó helyét, és idejét.
Pedagógiai tapintattal, ismétlődő szokásokkal, igényes előadással kívánjuk elérni, hogy a
gyerekek belső igényévé váljék a mese, így aktív résztvevői lesznek a
kezdeményezéseknek, foglalkozásoknak.
A verseket, mondókákat és meséket állandó élményforrásként jelenítjük meg az óvodai élet
más területén is, ezzel is elősegítve az élmények többszintű befogadását.
A beszédkészség fejlődése, fejlesztése a vers – mese – dramatikus játékban:
A mintát nyújtó beszédünkkel segítjük a jó beszédhallás, beszédértés,
helyes ejtés,
nyelvtanilag megfelelő beszéd kialakulását.
Új, érdekes fogalmakkal gyarapítjuk, gazdagítjuk a gyerekek aktív és passzív szókincsét.
A bábozás, dramatizálás, mese kitalálás, befejezés, folytatás lehetőségeinek
megteremtésével alkalmat nyújtunk az összefüggő beszéd és párbeszéd gyakorlására,
kommunikációs jelrendszer alkalmazására, nyelvi emlékezet és gondolkodás fejlődésére,
valamint a gyerekek szabad önkifejezésének kibontakoztatására.
A népköltészeti alkotásokkal az érzelmekre hatva megalapozzuk magyarságunk kulturális
anyanyelvét.

A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 A gyerekek szívesen hallgatnak, ismételnek és ismernek verseket, mondókákat, igénylik
és várják a mesemondást.
 A folytatásos mesék, verses - mesék, meseregények cselekményeit össze tudják kötni.
 Van kedvenc meséjük, mesehősük, a vele megtörtént eseményeket megjelenítik
játékukban, az általa használt kifejezéseket, szólásokat megjegyzik, alkalmazzák.
 Az ismert meséket, mesemotívumokat szívesen bábozzák, dramatizálják, a feltételek
megteremtésében és megvalósításában kreatív ötleteiket alkalmazzák.
 A megkezdett történeteket, meséket folytatják, kiegészítik fantáziájukkal.
 Egyszerű történeteket kitalálnak, amelyet elmondanak, és mozgással megjelenítenek.
 Szívesen forgatják a könyveket, és beszélgetéseket kezdeményeznek a képekről.
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Rajzolás, mintázás, kézimunka
A vizuális tevékenységeknél a gyermek kíváncsiságára, utánzási hajlamára, és
feladatmegoldó kívánságaira kell építeni, kreativitásuk megtartásával
A vizuális tevékenység lényege a cselekvés, amely valamilyen produkció elkészítésére
irányul. Ez a produkció ugyanakkor gondolatokat, érzelmeket fejez ki, ha ábrázol a gyermek.
Célunk: A gyerekek szívesen, önállóan, örömmel használják a különböző technikákat.
Biztonságosan használják az ollót. Megjelennek a formához, hangulathoz illő színek,
munkáik igényesek.
Gyermeki tevékenységek a vizuális nevelésben:
Firkálás: Ez az első olyan vizuális tevékenység, amelynek nyoma marad. Kezdetben nem
ad jelentést a gyermek a firkájának, később azonban fontos lesz az azonosítás. Firka nélkül
nem kezdődhet el az ábrázolás korszaka.
Ábrázolás: Az ábrázolás képi közlés olyan képszerű összefüggésekről, amelyek a valóság
jelenségein alapulnak.
Célját tekintve lehet:
 Képi közlő ábrázolás, melynek célja: egy adott optikai kép alkotása.
 Objektív ábrázolás
 Természet utáni ábrázolás
 Közvetlen megfigyelés szerinti ábrázolás
 Kifejező ábrázolás, melynek célja: fantáziakép alkotása.
- Szubjektív ábrázolás
- Képzetek szerinti ábrázolás
-„Tudás” szerinti ábrázolás
A valóságban persze a fenti jellemzők nem válnak el ennyire élesen egymástól. Mindegyik
ábrázolásban található a másik jellegzetességeiből több-kevesebb vonás.
A feladatunk elsősorban az, hogy felkeltsük a gyerekekben a ceruzával, festékkel, agyaggal,
és egyéb más eszközökkel, anyagokkal való tevékenység vágyát. Kifejezési eszközként
ajánljuk a számítógépet is. A számítógéppel való rajzolás során fejlődik szem-kéz
koordinációjuk, színérzékük, megtanulják kezelni a számítógépet, a számítógéphez
kapcsolódó eszközöket / billentyűzet, egér, egérpad, képernyő, nyomtató /.
Az ábrázolást élménnyé kell tennünk: fel kell keltenünk bennük a gyönyörködést, a
csodálkozást, a díszítőkedvet, az alkotás örömét.
Jelentősége: - fejleszti a látást
- alapja a fogalmakban történő gondolkodás
- fejleszti a logikát és szemléletessé is teszi
- hozzájárul a helyes énkép kialakulásához
- esztétikai és etikai igényességet alapoz meg
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Mindezek alapján az ábrázolás nem csak kézügyesség fejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy
mindig kéznél legyenek a jó minőségű eszközök, melyek alkotásra ösztönzik a gyerekeket.
/olló, filc, ragasztó, ceruza/.
Külső winchesteren tároljuk a rajzokat.
Kézművesség: Lényege, hogy valóságos tárgyakat, eszközöket alakít vagy hoz létre a
gyermek. Alkalmazza az anyagokról, eszközökről szerzett ismereteket. A kész munkák a
későbbiek folyamán felhasználhatóak.
Jelentősége: - fejleszti a következetes gondolkodást, logikát
- önfegyelemre, kitartásra nevel
- elősegíti sokféle anyag, eszköz megismerését
- hozzájárul az esztétikai érzékenység fejlődéséhez
- a népművészeti elemek felhasználásával gazdagítjuk a motívumok széles
palettáját.
- nagy szerepe van a kézügyesség fejlesztésében.
Díszítés: Szerepe a szépítés, gyönyörködtetés. A gyerekek saját indítékú munkáik során
nem díszítenek. (Az ugyanis nem díszítés, ha pl. a gyerek a megrajzolt kislány ruhájára
díszeket rajzol. Ez csak a kislány megkülönböztetésére szolgáló elem, amellyel a gyermek a
szereplő fontosságát, helyzetét jelzi.)
A díszítés valódi igénye később jelentkezik a környezet hatására (s elsősorban a kislányok
körében.)
Jelentősége: - fejleszti a ritmusérzéket (ha a díszítés ritmikus)
- fejleszti a sajátos vizuális logikát
- szerepet játszik a fegyelem, önfegyelem alakulásában
- az esztétikai érzékenység kialakítását segíti elő
- szerepe van az írás-olvasás előkészítésében (pl. ritmizálás, sortartás,
egyenletesség, stb.)

A fejlődés

várható jellemzői

óvodáskor

végére,

a pedagógusok és dajkák

összehangolt következetes nevelésének eredményeként:
 A formákhoz, hangulatukhoz, érzelmekhez illő színeket használnak.
 Bonyolultabb ritmusképleteket készítenek.
 Esztétikai szempontok figyelembevételével készítik munkáikat.
 Harmonikusan használják az anyagokat, a színeket, a formákat
 Ábrázolásuk változatos tagoltságot mutat, emlékezet utáni témáikban a részletek is
megjelennek, az arányokat a valóságnak megfelelően érzékeltetik.
 Képesek egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.
 Az egyes munkafogásokat a jártasság szintjén alkalmazzák.
 A különböző anyagokat, eszközöket, különösen az ollót, biztonságosan használják.

49

50

 A számítógépes rajzok készítésekor képesek a program eszköztárának kezelésére,
tudnak új lapot venni, képesek az utolsó műveleteket visszavonni, a programból kilépni, a
gépet szabályosan leállítani.

Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek
Minden gyermek egyedi csoda!
Megismerem
Megértem
Kibontakoztatom
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esetében különösen nagy gondot fordítunk arra, hogy a
fejlesztésben érintett szakemberek rendszeresen beszélgessenek a gyerek haladásáról, az
elért eredményekről és az előttük álló feladatokról. Fontos, hogy minden információ eljusson
a gyereket nevelő valamennyi szakemberhez. Ennek érdekében, a bizalom alapvető
fontosságú. A megszerzett információt kötelező megosztani a gyereket nevelő többi
szakemberrel / óvónők, Aires fejlesztő, logopédus, Nevelési Tanácsadó, óvodavezető,
pedagógiai asszisztens/ viszont a megszerzett információt illetéktelennek tovább adni nem
szabad. Ebben az esetben, az illetéktelenség esetében áll fenn a titoktartási kötelezettség.
A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése
A sajátos nevelési igényű gyerekek közösségbe való beilleszkedését elősegíti a többi
gyerekkel együtt történő integrált nevelésük.
Mivel óvodánk a beszédfogyatékos, ill. a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel
küzdő gyerekek fejlesztését is ellátja, figyelembe kell vennünk a sajátos nevelési igényű
gyermek óvodai nevelésének irányelvét is. Ezt a 2/2005. (III.1.) OM rendelet szabályozza.
Általános elvek:
Az óvodai nevelés a beszédfogyatékos gyerekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek a
megvalósítására törekszik (az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra való
törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés fejlesztése).
Az irányelv célja, hogy a pedagógiai programban foglaltak és a sajátos nevelési igény
összhangba kerüljenek. Biztosítani kell, hogy az elvárások igazodjanak a gyermek
fejlődésének üteméhez, ne terhelje túl őket, illetve, hogy a rehabilitációs célú fejlesztő
terápiák programjai váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemévé.
A fejlesztést minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák
meg. Az integrált együttnevelés esetenként egyéni fejlesztést igényel.
A pedagógiai integráció akkor valósul meg, ha a sajátos nevelési igényű és a normál
fejlődésmenetű gyerekek egy élettérben tanulnak, nevelődnek. Fontos kritérium: valamennyi
résztvevő fejlődési lehetőségeinek maradéktalan biztosítása mellett.
50

51

A gyermek rehabilitációs célú fejlesztésének alapja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szakvéleménye.
Célok, feladatok:
 A beszédfogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak
kialakítása.
 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
A fejlesztés céljait a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai- orvosi- pszichológiai
komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni.
A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a
motoros képességek, a beszéd- és a nyelvi készségek javítását.
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai
nevelésben egyébként is kiemelt jelentőségű.
A beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros vagy
szenzomotoros

problémája

(megkésett

beszédfejlődés,

centrális

diszfália,

súlyos

orrhangzósság…), ill. a beszédhibákhoz csatlakozó esetleges magatartási zavara miatt
eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében,
a beszédszervek gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a szegényes
szókincsben, a grammatikai fejletlenségben nyilvánul meg.
Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, a vízuo
motoros koordinációs készség fejlesztése, a speciális terápiák alkalmazása (diszlexiaprevenció, grafomotoros fejlesztés) segít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérésében.
A beszédfogyatékosság érinti a gyermek személyiségfejlődését, szociális érését, iskolai
előmenetelét.
A beszéd- és nyelvi teljesítményének súlyos zavarainak hátterében biológiai (organikus,
funkcionális) okok állnak. Ez észlelhető a beszédfejlődés kiterjedt és tartós elmaradásában,
a beszédfolyamatosság, a beszéd- és a hangképzés sérüléseiben, iskolás korban pedig, az
írás-olvasás elsajátításának/alkalmazásának akadályozottságában.
A beszédfogyatékos gyerekek nevelése, oktatása intenzív logopédiai ellátást igényel.
Integráláskor nem a deficitre, a fogyatékosságra kell orientálódni, hanem a sajátos nevelési
szükségletekre.
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A legfontosabb cél a személyiség fejlesztése, tanítása, szociális adaptálása úgy, hogy a
fogyatékos az ép környezetben elismert helyet vívhasson ki. A gyerek csak a számára
biztonságot nyújtó, őt teljes valójában elfogadó közegben tudja megmutatni önmagát.
A feltétlen bizalmon alapuló kapcsolatok viszik előbbre és nyújtanak számára erőt a
mindennapokhoz.
Mivel a beszéd és a mozgás fejlődés szoros kapcsolatban áll, külön jó az SNI-s gyerekek
szempontjából is az, hogy pedagógiai programunk ilyen nagy hangsúlyt helyez a mozgásra.
Amennyiben a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság több óra foglalkozást határoz meg, mint
amennyit mi itt biztosítani tudunk, akkor a Logopédiai Intézet segítségét kérjük a megoldás
módjára.
Óvodás korban előforduló beszédfogyatékosságok
 Diszfázia
A beszéd- és a nyelvi fejlődés akadályozottsága a tünetek sokaságával, melyek mögött
különböző okok állhatnak. Súlyos beszédfogyatékosság, mely hosszan tartó, intenzív és
komplex logopédiai segítséget igényel.
A diszfáziás gyerekek többsége tanulási zavar veszélyeztetett.
 Orrhangzós beszéd
Súlyos esetben a gyermek veleszületett (pl. ajak- és szájpad hasadékok) vagy szerzett
organikus károsodásának következtében alakul ki.
 Dadogás
A beszéd összerendezettségének a zavara, mely a ritmus és az ütem felbomlásában, a
beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik.
 Súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar
A beszédfeldolgozás zavaráról akkor beszélhetünk, ha az elhangzott közlések megértése
akadályozott. A megértés nehezített, nem pontos, bizonytalan, az értelmezés gátolt.
Kapcsolattartás a szülőkkel
A fogyatékos gyerekek integrációjában fontos szerepet játszik a hatékony együttműködés a
szülőkkel. Ezért a logopédusnak elengedhetetlenül fontos feladata a szülők megnyerése a
terápia számára. Ennek érdekében a szülőket teljes jogú partnerként tekintve kell
támaszkodni rájuk
(elvárva a gyermek, otthoni megsegítését a gyakorlás, a terápiás kezelés terén,
52

53

de a szociális készségek terén is), másfelől elérni azt, hogy érezzék, ők is támaszkodhatnak
ránk.
Dokumentáció
A logopédusnak egyéni fejlesztési tervet kell kidolgoznia a gyerek számára.
Ezt negyedéves bontásban célszerű végezni. Egy-egy gyerek fejlődése ugyanis nem
lineáris, ezért a hosszabb időszakok alatt módosítani kell a betervezett terápiás
lépéssorozatot.
Szükség esetén meg kell szervezni a kiegészítő pedagógiai, pszichológiai és/vagy orvosi
vizsgálatot. Az eredményekről tájékoztatni kell az óvodással foglalkozó többi pedagógust is.
A szakértői bizottság véleménye alapján óvodánkba kerülő enyhén beszédfogyatékos
gyerekek nevelésekor igénybe vesszük a szakszolgálat segítségét, és a megadott irányelvek
szerint neveljük őket. Dislexiia, disgráphia veszélyeztetett, logopédiai problémákkal küzdő
gyerekek fejlesztését a szakszolgálat segítségével a logopédus munkájának
igénybevételével oldjuk meg., aki szeptemberben a kiscsoportosok kivételével a gyerekek
logopédiai szűrését elvégzi. A beszédhibák felismerésén túl a következő tanévben
tankötelessé váló gyerekekkel elvégzi a diszlexia veszélyeztetettséget szűrő tesztet.
Amennyiben figyelmeztető jelet talál részletesebb vizsgálatot végez.
Az óvodában a következő tesztek állnak rendelkezésére:
 Frostig – féle vizuális észlelést vizsgáló teszt
 Bender – A vizumotoros – koordinációt mérő teszt
 Bender – B
 GMP diagnosztika (beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló teszt)
 DPT (diszlexia prevenciós tesztcsomag)
 Iskolaérettségi teszt
 Sindelar – féle vizsgálóeljárás a részképesség – gyengeségek felismerésére

A Szakszolgálattól kölcsönkérhető tesztek:
 Snijders – Oomen nem – verbális intelligencia teszt
 MAWGYI – R (intelligencia teszt)
 Raven (nem – verbális intelligencia teszt)
A tiszta beszéd elengedhetetlen feltétele az olvasás és írás zökkenőmentes elsajátításának.
Azok a gyerekek, akiknél az utolsó év nem elegendő a hanghibák kijavításához, már
nagycsoportban járnak logopédiai terápiára. Fontos a tanulási zavar megelőzése, melynek
hátterében gyakran figyelhetők meg gyengén fejlett, diszharmonikus részképességek.
Például az auditív és vizuális figyelem, észlelés és differenciálás hiánya; auditív vagy vizuális
emlékezet gyengesége; iránytévesztés; a testséma, a téri orientáció és a szerialitás zavara;
grafomotoros ügyetlenség. Ezek felismerésével és a korai beavatkozással korrigálni tudjuk
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az esetleges részképesség gyengeségeket az óvodáskorú gyerekeknél. Ezzel
megakadályozhatjuk az iskolai kudarcok kialakulását.
Általában csak abban az esetben küldjük vizsgálatra a gyermeket a Nevelési Tanácsadóba
vagy a Szakértői Bizottsághoz, ha a beiskolázáshoz hivatalos szakvéleményre van
szükségünk. A szülőket tájékoztatjuk, hogy gyermeküknél vizsgálatot végzünk és ennek
eredményét is megbeszéljük velük. Az év folyamán rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, a
problémákat megbeszéljük. (pl. otthoni gyakorlás, iskolaválasztás, korai dadogás,
magatartási problémák.)
Amióta az óvodának pszichológus munkatársa is van, lehetővé válik egy sor feladat
megoldása az intézményen belül, a gyerekek ellátása komplexebbé tehető.
Az óvodán belüli ellátási formák köre bővült a dinamikus szenzoros integrációs
terápiával. Ez a mozgásos pszichoterápia, azokban az esetekben hatásos, amikor:
-

a gyerekeknél valamilyen okból (koraszülöttség, szülési sérülés, fejlődést hátráltató
betegség, érzékszervi probléma vagy egyéb körülmény…stb.) miatt idegrendszeri
éretlenség következtében a szenzoros integráció zavara áll fenn. Ez az
idegrendszeri éretlenség számtalan tünetben nyilvánulhat meg: késői beszédfejlődés,
alkalmazkodási nehézségek, figyelemösszpontosítási, önszabályozási nehézség,
lassúság vagy túl mozgékonyság, mozgáskoordinációs nehézségek, egyensúly
problémák, a megismerő funkciók terén, vagy az érzelmi fejlődésben mutatkozó
elmaradás, diszlexia, diszgráfia veszélyeztetettség stb.

-

dinamikus szenzoros integrációs terápiás megközelítéssel rendezhető a gyermek
pszichés okból fennálló tanulási, magatartási vagy beilleszkedési nehézsége.

Az óvónők jelzései nyomán ill. a pszichológus csoportokban tett látogatása során kiszűrt
gyerekek

kerülnek

ebbe

az

ellátási

formába.

Természetesen

a

szülőkkel

való

kapcsolatfelvétel, együttműködés és a megfelelő tájékoztatás után.
A komplex ellátás részét képezi az is, hogy a fokozott pedagógiai gondoskodást, többes
ellátást igénylő gyerekek esetében az érintett szakemberek munkája összehangolásra kerül.
A pszichológus rendszeres kapcsolatot tart fenn az óvónőkkel, esetenként konzultál más
intézmények munkatársaival (Logopédiai Szakszolgálat, Budaörsi Nevelési Tanácsadó,
Gyermekvédelmi Központ, Szakértői Bizottság) vizsgálatkérés, védelembe vétel, fejlesztő
pedagógiai vagy terápiás foglalkozás stb. ügyében.
A pszichológus
- esetmegbeszélést, szakmai konzultációs lehetőséget biztosít az óvónőknek általános
nevelési kérdésekben vagy konkrét gyerek ügyével kapcsolatban
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- konzultációs lehetőséget biztosít a szülőknek is a gyerekek nevelését illető kérdésekben
- a speciális (pl. neurológiai, pszichiátriai) vizsgálatot, egyéb terápiát igénylő ügyekben
tovább irányítja a hozzá forduló szülőket.
- A szülőkkel ill. az óvónőkkel történő konzultáció után információit átadja. Eredménye a
csoportnapló hátsó oldalain a gyerekjellemzéseknél található.
A fejlődés várható jellemzői:
 a gyerekek idegrendszere érettebbé válik
 mozgása,

beszéde,

gondolkodása,

figyelemösszpontosító

képessége, megjelenítő képességének foka, érzelmi fejlettsége
növekszik
 egész személyisége érettebben működik,
 a tanulási feladatokban, a társas helyzetekben is érettebben
nyilvánul meg


a csoportba harmonikusabban illeszkedik be



életkorának megfelelő szintű teljesítményt nyújt.

Feladatok a sajátos nevelést igénylő gyerekek fejlesztésének terén:
 Középső csoportos kortól a hanghibák szűrése.
 A fentiek javítása az utolsó 1-2 óvodai évben.
 Diszlexia – prevenciós szűrés az utolsó óvodai tanév elején.
 Figyelmeztető tünetek megléte esetén részképesség – gyengeség felismerése, ezek korai
fejlesztéssel történő korrigálása a tanulási zavarok megelőzése érdekében.
 Fentiek javítása az utolsó 1-2 óvodai évben.
 Diszlexia – prevenciós szűrés az utolsó óvodai tanév elején.
Fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére:
Grammatikailag helyesen, jól szerkesztett mondatokban A gyerekek iskolába lépéskor
tisztán, fejlett szókinccsel, beszélnek.
 Beszédészlelési és beszédmegértési képességük eléri az életkoruknak megfelelő szintet.
 Grafo - motoros készségük, vízuo - motoros - koordinációjuk megfelelő szintű.
 Középső csoportos kortól a hanghibák szűrése.
 Biztosan ismerik az irányokat, jól tájékozódnak saját testükön és a térben.
 Verbális és vizuális memóriájuk megfelelő.


Beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő gyerekek
A BTMN - es gyerekek fellelése érdekében 4 szűrőt alkalmazunk:
 óvónők
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 logopédus
 fejlesztő pszichológus
 Nevelési Tanácsadó
Az óvónők egyéni megfigyelések, tapasztalatok alapján, valamint az évente megvalósított
mérések alapján szűrnek és jeleznek.
A logopédus meghallgatás, megfigyelés, ill. tesztek alapján szűr és egyeztet az
óvodapedagógusokkal.
A fejlesztő, Aires terápiát végző pedagógus megfigyeli a gyereket és tapasztalatait írásban
rögzítve keresik a megoldást a logopédussal, ill. az óvodapedagógusokkal.
Keressük a korai fejlesztés, az Aires-terápia eszközeit
Ha olyan döntés születik, hogy kérjük a Szakszolgálat segítségét, akkor felvesszük velük a
kapcsolatot. Az érintett gyerek fejlődéséről havi rendszerességgel konzultálunk!
Nagyon fontos, hogy a 4 szűrő szorosan együttműködve, minden tapasztalatot a
másikkal megosztva dolgozzon a gyerek a fejlesztésén!
A Szakszolgálat által feladatként meghatározott óvónői tevékenység beépül a
mindennapi munkába..
a.)

Tehetséges gyerekek

Feladatunk: a felismerés
a támogatás
Olyan környezet biztosítása a feladatunk, ahol változatosan tevékenykedhetnek a gyerekek,
ahol szabadon kipróbálhatják adottságaikat, képességeiket.

Ehhez élményt nyújtó

pedagógiai programunk igazán alkalmas! Fontos, hogy olyan oktatási formát biztosítsunk
részükre, hogy a különböző kompetenciák fejlesztésére differenciált feladatot tudjunk adni. A
tehetség ígéretek kibontakoztatásához elengedhetetlen a megfelelő időkeret a játékhoz.
Ehhez jól illeszkedik a mikro csoportos oktatási forma.
Engedjük, sőt ösztönözzük őket, hogy összehasonlíthassák magukat egymással, másokkal.
Támogatjuk, hogy képes legyen saját magát értékelni, nem célunk

külső kontrollos

személyiségek nevelése. Ehhez szintén illeszkedik értékeli elméletünk, miszerint mindig a
pozitívumokból indulunk ki!
Tudjuk, hogy a tehetséges gyerekek bizonyos területen kimagasló eredményeket
produkálnak,

más területen

viszont

le

vannak

maradva.

Így a

tehetségígéretek

kibontakoztatásához, ha már nem csak ígéret túlmunkát kell elrendelni a velük foglalkozók
részére.
A különleges bánásmódot igénylő gyerekek sokszínűsége is azt mutatja, hogy az
óvodapedagógus munkája mennyire sokoldalú, nagyon nagy erőfeszítést igénylő feladat.
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végén, a pedagógusok és dajkák összehangolt
következetes nevelésének eredményeként, iskolakezdéskor:
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben
majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 6-7 éves korban fejlettségük
alapján, rugalmasan iskolázzuk be a gyerekeket. A szociálisan egészségesen fejlődő
gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására,
kapcsolatteremtésre, gyerekkel, felnőttel egyaránt!
Az iskolakezdéshez a következő feltételek megléte szükséges:
Biológiai alkalmasság:
Optimális testi fejlettség és egészségi állapot (magában foglalja az életkorának megfelelő
testsúlyt, testmagasságot, a nagy és finommozgások összerendezettségét, s a látás –
mozgás megfelelő koordinációját)
Pszichés alkalmasság:


beszédfejlettség



értelmi fejlettség



érzelmi fejlettség



munkára való képesség

A beszédfejlettség formális és tatalmi fejlettséget is jelent:
beszéd biztonsága, folyamatossága
megfelelő beszédkésség
megfelelő szókincs
Az értelmi fejlettség, aktív figyelmet, koncentrálási készséget jelent.
Emlékezeti befogadás, felidézési készség, gondolkodás terén szükséges a lényeglátás
képessége, fejlettsége, képesnek kell lennie elemi fogalmak, következetések alkotására,
differenciálásra, ok – okozati összefüggések felismerésére.
Érzelmi fejlettség a kiegyensúlyozottság
Ez a közösséghez való alkalmazkodás alapja.
A munkára való alkalmasság képessége,a kapott feladatok elvégzését, azok befejezését
jelenti. Tevékenységeit ne hagyja félbe!
Iskolaérett a gyerek, ha
 Képes, önmaga irányítására, mozgásigényének akaratlagos leküzdésére – olyan
mértékben, hogy a tanórák nagy részében fegyelmezetten viselkedjen, és az iskolai
munkába bekapcsolódjon.
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 Várja a gyermek az iskolát, készüljön rá, játékaiban is jelenjen meg.
 Tartósan (10-15 perc) kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltése, a színezés.
 Igazodjon el az 1-10-ig terjedő számok között, helyesen használja a több-kevesebb,
kisebb-nagyobb fogalmát.
Szociális alkalmasság:
Közösség, és beilleszkedés igénye.
Szabálytudat.
Érzelmi kiegyensúlyozottság, szociabilitás (a közösséghez való alkalmazkodás képessége)
szereplési vagy felelési helyzetekben.
Kontaktuskészség.
A felnőtt irányításának elfogadása.
RÉGI MEGFIGYELÉSEK SZERINT az a gyerek iskolaérett aki:


Jobb kezével a feje fölött meg tudja fogni a bal fülét, és ugyanezt fordítva.



Tud-e cipőt kötni és beszélni egyszerre?



Kiválóan biciklizik – tehát jó az egyensúlyérzéke.

Miket érdemes figyelembe venni az iskolaérettség eldöntésekor?
- Eléri-e a gyermek a 120-130 cm – es magasságot és a 20 -22 kg – ot? (Kisebb gyermekek
gyakran fáradékonyabbak társaiknál)
- Elindult-e a fogváltás? (Ez a csontosodás megindulását jelzi, és az ülő – és
állóképességgel van szoros összefüggésben.)
- Tud-e a gyermekcipőt kötni? Ennek hiánya a gyengébb kézügyességre és téri tájékozódás
hiányára utalhat.
- Jó-e a gyermek ceruzafogása? Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat
kezdete előtt sok gyurmázással lehet erősíteni.
- Mennyire összerendezett a gyermek mozgása? Kúszás-mászás- lábujjhegyen-, sarkon –
talp élen való járás, a szökdécselés pontos kivitelezése könnyű írás olvasástanuláshoz
vezet.
- Jó-e a gyermek egyensúlyérzéke? Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya
figyelem-, és magatartászavart okoz. Gyakorolni lehet a vonalon járást és a „pincérkedést”
tálcával.
- Mennyire fejlett a vállöv, a könyökízület, a csuklóízület finommozgása? Ez a szépírás
alapja, mely talicskázással, függeszkedéssel, később fűzéssel és ujjtornával fejleszthető.
- Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani végtagjait? Ez az azonos, majd
ellentétes

kéz-lábemeléssel,

masírozással,

láb-

köröz,

kéz-

tapsol

gyakorlatokkal

fejleszthető.
- Meg tudja-e nevezni testrészeit? Mivel a legbiztosabb pont a saját testünk, és ha ez
bizonytalan minden azzá válik.
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- Rendelkezik-e kialakult dominanciával? A nem megfelelő kézzel való írás például, nehezíti
a tanulást, és díszfunkciókhoz vezet.
Diszlexia: a nyelvvel, a beszéddel, és az olvasástanulással kapcsolatos
részképesség zavar.
Diszgráfia: írászavar, az írás – és helyesíráskészség zavara.
Diszkalkulia: számolászavar
- Koordinált-e a szemmozgása? Nehezítő tényező a sok tévénézés és számítógépezés,
szemtorna hatásos: a fej elmozdítása nélkül szemmozgatás jobbra-balra, fel-le, rézsútosan.
- El tudja-e különíteni a jobb és a bal irányokat? Helyesen használja-e a névutókat?
- Képes-e adott mozdulatokat illetve alakzatokat térben (például: rajz) leutánozni?
- Képes-e mozgássorozatok elvégzésére? (pl.: taps- lépés-guggolás, gyöngyfűzés) illetve
rajzminták követésére?
- Képes-e iránykövetésre? Eleinte nagymozgásokban, később finommozgásokban, majd
papírra.
- Megfelelő-e a szem-kéz koordinációja? Ez például célba dobással figyelhető meg.
- Biztosan különbözteti-e meg az alakot a háttértől? (Mi van a képen hátrébb? Egymásra
rajzolt tárgyak elkülönítése)
- Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat, mennyiségeket? (pl.: különböző
színű és nagyságú kockák válogatása)
- Az azonosságokon túl felismer-e különbözőségeket?
- Különböző hangokat meg tud –e különböztetni egymástól? (pl.: azonos hangzású szavak:
kéz-kész; mind-mint)
- Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (pl.: kis részleteket megkeresni az egészen belül)
- Megy-e a szétszedés, majd újra összerakás folyamata?
- Képes-e az egyik érzékcsatornán nyert információkat másik csatornára átfordítani? (pl.:
mesét lerajzolni)
- Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni?
Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás, és beszélgetés fejleszti.
- Be tud-e fejezni önállóan egy megkezdett történetet?
- El tudja-e helyezni magát időben és társadalmi környezetben? Ismeri-e az évszakokat,
napszakokat, napok változását?
- Tud-e szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben és a játékban egyaránt?
- Tűri-e a kudarcot?
- Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?
- Játszik-e a közösségben?
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Ünnepek, hagyományok, jeles napok
Az ünnepek és megemlékezések az óvoda egyéni életét tükrözik, a hétköznapokat
gazdagítják.
Az ünnepeinket, amelyek társadalmi, családi és gyermeki jellegűek, a gyermekekkel és
szülőkkel közösen valósítjuk meg, a gyerekek értelmi, érzelmi színvonalának megfelelően.
Hagyományainkat a környezet figyelembe vételével alakítjuk, felhasználva az erdő
közelségét, a természet valódiságát.
Hagyományainkkal fejleszteni és ápolni akarjuk a népi hagyományokat, amelyek a gyerekek
életében élményként jelentkeznek, s kézzel foghatóvá tesszük a távlatokat. (Távlat =
készülődés az ünnepre.) Ezek az ünnepi események az óvodai életünk részévé válnak,
beépülnek hétköznapjainkba.
Ezekkel a tervekkel kapcsolatban óvodánk célja az ünnepekre való közös készülődés,
ünnepvárás, ahol a felkészülés a személyes élményeket gazdagítja. Az óvoda egésze
ünnepel, de legtöbbször a csoporton belül készülődünk egyénileg. Ünnepeinkben,
hagyományainkban a családi élethez közelítünk, ezért is fontos a szülői házzal való jó
viszony kiépítése. Hagyományainkban törekszünk arra, hogy a szülőket bevonjuk a közös
programokba, így a szülő – gyermek – óvoda kapcsolata erősödik.
A hagyományok és ünnepek ápolásához nemcsak a belső tartalom szükséges, hanem az
óvoda külső megnyilvánulása is. (Óvodazászló, az óvoda emblémájával ellátott pólók,
sétákra, kirándulásokra hátizsák..)
A hagyományainkat ötvözzük elődeink kialakított szokásaival. Így erősítjük a nemzeti
öntudatot, összetartozást. Ünnepeink, hagyományaink üzenetet hordoznak a jelennek és a
jövőnek.
A továbbiakban rendszerezzük ünnepeink, hagyományaink célját, az óvónők feladatát, a
tevékenységi formákat. Felsoroljuk kötelező állami ünnepeinket, választott jeles napjainkat,
azokat a hagyományokat, amelyeket magunk alakítunk ki az óvoda életében.

Ünnepeink:
Célunk: A gyerekek közösen készülnek a hétköznapoktól eltérő ünnepekre, s ápolják azokat
Társadalmi ünnep:
Nemzeti ünnep az 1848-49. szabadságharc
Játékos megemlékezés a szabadságharcról. Óvodai közös ünnep.

március 15.

Gyermeki ünnepek:
Mikulás
Karácsony

december 6.
Csoport szintű ünnep
karácsonyi ünnepkör (Advent)
Óvodai szintű, majd csoportonkénti ünnep
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Farsang mozgó
felelevenítése.
Húsvét

ünnep,

a

néphagyományoknak megfelelően, a népszokások
Csoport szintű ünnep
mozgó ünnep, március 22. – április 25. közötti időszakban
Csoport szintű ünnep

Szülők napja, a szülők köszöntése

május
Csoport szintű ünnep
május

Gyermeknap
Óvodai szintű ünnep
Hagyományok, jeles napok:
Állatok napja

október 4.
Csoport szintű ünnep

Szüreti mulatság, zászló avató
Márton nap

október
Óvodai szintű közös tevékenység
Óvodai szintű ünnep

Költészet napja (mesék – versek napja)

április 11.
Csoport szintű ünnep

Föld Napja

április 22.
Óvoda szintű ünnep

Akadályverseny

május
Városi szintű ünnep

Május 1.májusfa állítás, játékok.

május
Óvodai szintű ünnep

Madarak Fák Napja

május 10.
Csoport szintű ünnep

Születésnapok megünneplése
Hagyományainkat
meghívásával.

bővítjük;

színház,

Csoport szintű ünnep
bábszínház rendszeres látogatásával,

előadók

Az ünnepekhez kapcsolódó feladatok és tevékenységi formák:
Feladatok: Teremtsük meg az ünnepi várakozást, a gyerekekkel való közös együttműködést
a sikeres felkészülés érdekében. Vezessük rá az óvodásokat a helyes magatartásra.
( fegyelem , figyelem, megfelelő öltözet, az esetenkénti szimbólumok használata, /kokárda,
zászló…/) Az ünnep kiemelése a hétköznapokból, az élmények segítségével.
Tevékenységi formák, melyekből az óvónő a csoport összetételének megfelelően választ.
A búcsúzó csoport legszebb pillanataiból PPT- t készítünk projektor és notebook
segítségével.
A nemzeti ünnepek esetében:
 Beszélgetés
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 Versek, dalok tanítása
 Dramatizálás
 Bábjelenet
 Rajzolás – festés – díszítőmunkák …
 Séta az emlékműnél
 Az óvodai csoportszoba díszítésében fontos szerepet kap a nemzeti zászló, a kokárda,
vagy más hazafias jelkép használata.
A gyermeki ünnepek emlékezetessé teszik az óvodai életet, élményt nyújtanak.
 Mikulásvárás: találkozás Mikulással és kíséretével, a gyermekek által készített rajzok,
festések, kívánságok összegyűjtése. Felkészülés a Mikulás fogadására.
 Karácsony: faállítás, díszítés, sütés, uzsonnakészítés, ajándékozás, gyertyagyújtás.
 Farsang: a csoportszoba feldíszítése, hangulatossá tétele, álarcok – díszek készítése,
vidám versenyjátékok, tánc.
 Húsvét:
tojásfestés, az ünnephez kapcsolódó mondókák, szólások, népi játékok,
locsolkodás, a hagyományok felelevenítésével, ajándékkeresés kertben, bokrok alatt …
 Évzáró:
csoportonként tartunk műsort a szülőknek, melyben gyermekeik tudásának
legjavát mutatjuk.
Szülők napja: az óvodások ajándékot készítenek szüleiknek, virággal, verssel, énekkel
köszöntik Őket.
Régi és új, általunk megtartott, kialakított hagyományok tevékenységei:
 Állatok napja október 4.
Kirándulás keretében állatokat, állatfarmokat látogatunk meg.
 Április 11.-e a Költészet Napja. Ezt a napot szintén hagyománnyá kívánjuk alakítani
óvodánkban. Versek, megzenésített versek, mesék az óvónők előadásában.
 Föld napja Tavasz ünnep. Az erdő lehetőségeit kihasználva járjuk a természetet, termést,
növényt gyűjtve. Különböző játékos tájékozódási és egyéb ügyességi versenyt
rendezünk. Az erdei állatok nyomainak, lakhelyének, külsejének, hasznosságának,
egyéb tulajdonságainak megnevezésével. Virágkoszorú készítés daltanulással, kép a
virágzó természetről – kiállítás a legjobbak közül. Esetleg rajzverseny (időtől függően) az
óvoda parkolójában.
 Szülők napja: Műsor a szülőknek. Dallal, tánccal, énekszóval, saját készítésű ajándékkal
köszöntjük a szülőket.
 Születésnapok köszöntése, melynek alkalmával az ünnepelt is megtanulja a vendéglátó
fontosságát: Ünneplő társait aprósüteménnyel, szörppel kínálja. A csoport többi tagja
pedig elmondhatja kívánságát az ünnepeltnek. Egyre inkább törekedve arra, hogy az
ünnepeltre jellemző vágyat fogalmazzon meg kívánságában.
 Zászlóavató, a gyerekek által készített új zászló felavatása.
Az ünnepek átélése, a gyermekek érdeklődésének felkeltése, egyéni élményekké válnak,
amelyeken keresztül a gyerek megtanulja az emberi kapcsolatokat, az érzelmek fontosságát,
a viselkedési szokásokat, az illemet, és az öltözködést.
62

63

Gyermek és ifjúságvédelem, esélyegyenlőség
„Bármit tennél is, megfontoltan tedd és vedd számba, mi lehet a következménye.”
/régi római közmondás/
A gyermekvédelem rendkívül sokrétű, összetett tevékenység. Szűkebb értelemben a nehéz
élethelyzetekbe kerülő különböző fejlődési, nevelési, magatartási problémákkal küzdő
gyermekeknek szakemberek által nyújtott speciális gondozása, segítése, különös tekintettel
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
az óvodai jelentkezések elbírálásakor előnyt élveznek.
A tanév elején összevont szülői értekezleten a vezető óvónő tájékoztatja a szülőket, hogy ki
a gyermek és ifjúságvédelmi felelős az óvodában; hol található meg; milyen problémákkal
lehet felkeresni /speciális fejlesztés, szociális, anyagi problémák/
Cél: A gyermek személyiségének fejlődését figyelemmel kísérve tervezzük, szervezzük
napirendjét úgy, hogy a legoptimálisabb feltételeket biztosítsuk, a gyermek
fejleszthetőségének felső határát elérjük. Ennek érdekében változtatunk egyes játékok
szabályain, éppen azért, a leggyengébb teljesítményű gyerek is pontosan annyit
gyakorolhasson, mint a legügyesebb! / pl.: Kidobós játék vagy kismókusok ki a házból játék./
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége, az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
Kik szorulnak gyermekvédelmi gondoskodásra?
 Hátrányos helyzetű az a gyerek, akiknek alapvető szükségleteinek kielégítési lehetőségei
korlátozottak. Családja, szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív
eltérést mutat elsősorban szociális, kulturális téren.
Kialakulásához vezető tényezők:
- Alacsony jövedelmi, fogyasztási szint.
- Rossz lakáskörülmények.
- A szülők alacsony iskolázottsága, műveltségi szintje.
Segítés módja: hosszabb ideig tartó támogatásuk; anyagi segélyezésük; lehetőség szerint
társadalmi integrációjuk.
 Halmozottan hátrányos helyzetű az, akit a jegyző védelembe vett és szülője nyilatkozik,
hogy csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.
 Veszélyeztetett gyermek az, akinek testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő nem
biztosítja /elhanyagoló nevelés, gondozás; valamint a családban a devianciák halmozott
előfordulása: alkoholizmus, drog, brutalitás, bűncselekmény/.
Veszélyeztető okok megelőzése:
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1. Egyetlen gyermek sem kerülhet hátrányos helyzetbe, származása, színe, neme,
vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása illetve bármilyen más oknál fogva.
2. Minden gyermek számára biztosítani kell a fejlődéshez szükséges feltételeket;
biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, a
gyermek képességeinek, tevékenységének kibontakoztatását.
3. Az óvodának rendszeres kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, a családtagokkal.
4. Biztosítani kell a biztonságos és egészséges környezetet. /pihenőidő, szabadidő,
testmozgás, étkezési lehetőség életkornak megfelelően/.
5. A gyermek személyiségi jogait tiszteletben kell tartani.
6. A gyermek számára biztosítani kell, hogy családja anyagi helyzetétől függően
ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön.
7. A gyermeknek biztosítani kell a megfelelő pedagógiai ellátást, ha testi, értelmi,
beszéd vagy más fogyatékossággal rendelkezik.
8. Az óvodának együtt kell működni a gyermekvédelemmel foglalkozó más
hatóságokkal.
Veszélyeztető okok feltárása:
1. Fel kell ismerni, fel kell tárni a gyermekek problémáit.
2. Meg kell keresni a problémák okait.
3. Segítséget nyújtani a problémák megoldásához.
4. Jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek.
A feltárásnak az a célja, hogy a gyerekek problémáit az óvoda és a gyermekjóléti
szolgálatok minél hatékonyabban tudják kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat
Veszélyeztető okok megszüntetése:
1. Az óvoda falain belül segíteni a veszélyeztetettség megszüntetését, vagy legalább
ellensúlyozni azt.
2. Együtt kell működnünk a Polgármesteri Hivatallal, a gyermekorvossal, a
Családsegítő
Szolgálattal,
a
Szakszolgálattal,
a
rendőrséggel,
a
gyermekvédelemben
résztvevő
társadalmi
szervezetekkel,
egyházakkal,
alapítványokkal.
3. Ha veszélyeztetettségre utaló jeleket észlelünk, azonnal jelezni kell a Gyermekjóléti
Szolgálatnak. /írásban/
 Beteg gyermekek
 Fogyatékos gyermekek
 Nehezen nevelhető gyermekek
 Deviáns viselkedésű gyermekek
 Szociálisan ínadaptált gyermekek
 FI-MO-TA tünetcsoport (figyelemzavar, motoros nyugtalanság, tanulászavar)
Feladatunk:
 Problémákat megelőzni (prevenció)
 A már bekövetkezett károsodásokat és azok hatásait megszüntetni vagy legalább
enyhíteni. (korrekció)
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A prevenció első színtere az óvoda, ezért az óvodai gyermekvédelemre igen nagy felelősség
hárul. Itt a gyermekvédelmi munka kiindulópontja a felderítés. A felderítés alapfeltétele,
hogy a csoportban dolgozó óvodapedagógus megismerje a gyermek személyiségét,
környezetét, családi hátterét.
Az óvodapedagógusok feladata továbbá:
Tiszteletben kell tartani a gyermekek emberi méltóságát és jogait.
 A gyermeknek joga van:
1. Testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító saját családi környezetében történő
nevelkedéséhez.
2. A fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön.
3. Emberi méltóságának tiszteletben tartásához, a bántalmazással / fizikai, szexuális vagy
lelki erőszak / az elhanyagolással, és az információs ártalommal szembeni védelemhez.
4. Az erőszakmentes, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz, a közszolgálati
médiában.
5. Tiszteletben kell tartani a lelkiismereti és vallásszabadságát; nemzetiségi, etnikai és
kulturális hovatartozását. Figyelembe vesszük kultúrájához , nyelvéhez való
ragaszkodását; családi hátterét. Olyan érzelmi biztonságot nyújtunk, ahol a gyermek
meghatározó képességei kifejlődhetnek. Kapcsolat felvétele és a kapcsolat tartása a
Roma Kisebbségi Önkormányzattal.
6. Szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
7. Származása, vér szerinti családja megismeréséhez, és a kapcsolattartásra.
8. Támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől a családi környezetbe való
visszatéréshez.
 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének
segítése.
A gyermeki jogok védelme minden óvodai dolgozó kötelessége!
 A gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vétele.
 A sajátos nevelési igényű gyerekek felismerése.
 Figyelni a családban jelentkező gondokra: válás, fegyházbüntetés, stb.
 A gondozottság figyelemmel kísérése.
 A gyermek felzárkóztatása.
 A szülők rendszeres tájékoztatása az őket érintő kérdésekről.
 Beszélgetés a szülőkkel, a szükséges intézkedésekről.
Tájékoztatni az óvoda vezetőjét és a gyermekvédelmi felelőst.
Mindezek után közösen dolgozunk azon, hogy a probléma megszűnjön, vagy mérséklődjön.
Ha ez nem sikerül, akkor a felderítés után a gyermekvédelmi munka következő szakasza a
jelzés. Lényeges, hogy a felderített eset után a jelzés időben kerüljön a megfelelő segítő
szervezetekhez. Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet a gyermekek
életesélyeinek, fejlődési lehetőségeinek javítása érdekében.
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Kapcsolatok:
 Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ / kapcsolatok: havi egy alkalommal
továbbképzés formájában. / fórum: esetenkénti megbeszélés /
 Gyámhivatal
 Nevelési Tanácsadó / kapcsolatok: esetenként /
 Egészségügyi Központ (gyermekorvos, védőnő, pszichiáter) - heti egy alkalommal;
esetenként.
 Rendőrség.
A gyermekvédelmi felelős feladata:
 Gondoskodás az óvodában visszamaradt tanköteles korú gyermekekről.
A visszamaradás oka lehet: szociális éretlenség,
értelmi képességek gyengesége,
testi fejletlenség,
beszédhiba,
mozgás koordinálatlanság,
szülő félelme az iskolától.
 Többszöri családlátogatás, nevelési segítség, illetve tanácsadás, szülők
figyelmezetése, ellenőrzése.
 A gyermek megfelelő szervezethez való irányítása.
 Javasolni a szülőknek a Családsegítő Központ szolgáltatásainak igénybevételét.
 Javasolni a gyermek gyermek-ideggondozói, gyermekpszichiátriai vizsgálatát.
 Segélykérelem kezdeményezése, illetve a kérelem véleményezése az illetékes
szervnél.
 Javaslat a gyermek, védelembe vételére.
 Súlyos esetben rendőrségi feljelentés. (a gyermek súlyos veszélyeztetése,
bántalmazás esetén)
 Tájékoztatni az óvoda vezetőjét, hogy a felmerült helyzetben milyen lépéseket tett.
Az óvodavezető felelőssége a gyermek és ifjúságvédelem megszervezésében és
ellátásában:
Az óvodavezető felelős a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért.
 Az óvodavezető feladata a gyermek és ifjúságvédelmi munka irányítása.
 A feladatok jó ellátása érdekében folyamatosan kell tervezni, szervezni, ellenőrizni,
értékelni, javítani, fejleszteni. Ezeket a vezető óvónő rögzíti a munkatervében.


Mit vegyünk figyelembe, ha egy gyermeknél probléma merül fel. Óvodai fejlesztő
programunk a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésének elősegítése érdekében:
 Vegyük észre, ha segíteni kell, de ezt ne tegyük erőszakosan.
 Használjuk empátiás kézségünket!
 Ne éljünk vissza helyzetünkkel, se a gyerekkel, se a szülővel szemben.
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 Ne akarjuk a tanácsunkat mindenáron elfogadtatni.
 Fogalmazzuk meg magunk számára miben, miért és hogyan akarunk segíteni, és hogy
tudunk - e segíteni.
 Próbáljunk tiszta helyzetet teremteni, beszéljük meg a szülővel, hogy miben és hogyan
tudunk segíteni és milyen keretek között.
 Esetenként gondoljuk végig, illetékesek vagyunk e arra, hogy beavatkozzunk.
Segítsük az iskolaválasztást. Tegyünk az óvoda-iskola átmenet nehézségeinek
megkönnyítése érdekében. Ebben segítségünkre van az ezzel a területtel foglalkozó
munkaközösség.
A szülő akkor tudja elfogadni segítő szándékunkat, ha érzi, hogy nem akarunk a helyébe
tolakodni, csupán partnere kívánunk lenni a nevelésben.
A gyermekvédelmi felelős a tanév elején írásos munkatervet s a tanév végén írásos
összefoglalót / értékelést / készít. Ezeket ismerteti a nevelőtestülettel, illetve a vezető
óvónővel.
A tudomására jutott bizalmas információkat megőrzi, titkosan kezeli csak adott
esetben, adott intézménynek adja ki. A bizalmas szülői közléseket pedagógiailag
szükséges mértékben tárja a kollégák elé.

Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

ellátója

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
ellenőrzést végző
gyakorisága
személy(ek)

I. A nevelési háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok
1
Nevelésbe történő
bekapcsolódás

Hirdetmények a
beiratkozásról, és a
beíratással
kapcsolatos
tájékoztató
Házirend átadása

Jegyző értesítése
beíratás
elmaradásáról
Elutasítások
áttekintése,
határozatok
elkészítése
2. Követelmények.

3. Mulasztások

4. Jogellenes

Fenntartó és
óvoda vezetője

Kálmán Ildikó

az
folyamatos

óvodavezető

A gyerek
felvételéről szóló
értesítéssel együtt
levélben.

óvodavezető

óvodavezető

beíratáskor

fenntartó illetékes
osztálya

Óvodavezető,
óvodatitkár

beíratáskor

Óvodavezető,

nevelőtestület

nevelési év elején

-

nevelő-testület

alkalomszerű

óvodavezető

Az igazolatlan
mulasztások esetén
gyors intézkedések

pedagógus,
óvodavezető

alkalomszerű

óvodavezető

Jogellenes

óvodavezető

szabályzatok

-

Felmentéssel
kapcsolatos
intézkedések
áttekintése
Pályázatkészítés
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megkülönböztetés

5. Iskolába lépésre
való felkészülés
6. A szolgáltatások
és jutalmazások
Feladat
megnevezése

megkülönböztetés
ellenőrzése a belső
szabályozásban és
gyakorlatban
Igény esetén a
felkészítés
megszervezése
A beérkező
észrevételek
kivizsgálása
Tervezett
intézkedések

éves felülvizsgálatakor

pedagógusok

nevelési év elején

óvodavezető

nevelő-testület

esetenként

óvodavezető

ellátója

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
ellenőrzést végző
gyakorisága
személy(ek)

II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok
1. Családi háttér
iskolai végzettsége

2. Csonka család

Fogadóórák,
szülői értekezlet
Családlátogatás
Differenciálás
Felzárkóztatás
Kapcsolattartás a
gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelőssel

pedagógus

alkalomszerű

óvodavezető

pedagógus
pedagógus
pedagógus

alkalomszerű
folyamatos
folyamatos

óvodavezető
óvodavezető
óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

Kapcsolattartás a
gyermek- és
ifjúságvédelmi
felelőssel

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

Kapcsolattartás a
szülővel

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

óvodavezető,
pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

óvodavezető,
pedagógus

folyamatos

-

óvodavezető

folyamatos

-

óvodavezető

folyamatos

-

Differenciált
nevelés
Szakintézményekke
l való
kapcsolattartás
( Logopédiai Stúdió,
Nevelési
Tanácsadó, Esély
Családsegítő stb.)
3. A család
szociális, anyagi
helyzete

Kapcsolattartás a
szülőkkel
Szülők tájékoztatása
a lehetséges
támogatásokról
(étkeztetés stb.)
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget
észlelő és jelző
rendszer
működtetésében
részt vevő
szervekkel
A rászoruló
gyermekek részére
támogatási
eszközök, források
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keresése
(alapítvány,
pályázatok stb.)
Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

ellátója

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
ellenőrzést végző
gyakorisága
személy(ek)

III. Együttműködés az óvodával
1. A megfelelő
óvodai légkör,
intézményi
lehetőségek

Egyeztetés az óvoda
és a fenntartó között
Szülők tájékoztatása
Kapcsolattartás az
intézmény és a
szülők között

2. A gyermek
védelmével
összefüggő
együttműködési
feladatok

3. Az óvodának a
szülőkkel, a
gyermekközösséggel

való
együttműködése

Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget
észlelő és jelző
rendszer
működtetésében
részt vevő
szervekkel
Kapcsolattartás a
helye szerint
illetékes jegyzővel
A rászoruló
gyermekek részére
támogatási
eszközök, források
keresése
(alapítvány,
pályázatok stb.)
Egészségügyi
helyzettel
kapcsolatos
feladatok
(testnevelés, orvosi
ellátás, stb.)
Tájékoztatás a
baleset-megelőzési
és védő, óvó
intézkedésekkel
kapcsolatban

A szülőkkel,
gyermekközösség
gel kapcsolatos
együttműködési
szabályozás
áttekintése
Házirend kiadása
Kapcsolattartás az
óvodaszékkel és a
szülői szervezettel

Feladat
megnevezése

Tervezett
intézkedések

óvodavezető

alkalomszerű

-

óvodavezető,
pedagógus

folyamatos

-

Óvodavezető
pedagógusok

folyamatos

-

óvodavezető

folyamatos

-

óvodavezető

folyamatos

-

óvodavezető

folyamatos

-

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

óvodavezető,
pedagógus

folyamatos

-

nevelőtestület

alkalomszerű

-

beíratáskor

óvodavezető

folyamatos

-

óvodavezető

ellátója

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
ellenőrzést végző
gyakorisága
személy(ek)
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IV. A szülő jogai és kötelezettségei
1. Szülői jogok és A szülők
tájékoztatása a
kötelezettségek

kötelezettségeikről
és jogaikról
A szülői
tájékozottság
ellenőrzése (szülői
értekezleten részt
vett stb.)
Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget
észlelő és jelző
rendszer
működtetésében
részt vevő
szervekkel

Óvodavezető
pedagógusok

alkalomszerű

-

pedagógus

folyamatos

-

Óvodavezető
Gyermekvédelmi
felelős

folyamatos

-

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

óvodavezető,
pedagógus

folyamatos

-

folyamatos

-

V. A pedagógus jogai és kötelezettségei
1. A pedagógusi
jogok és
kötelezettségek

A foglalkozás
anyaga és a
módszer a
gyermek életkori
sajátosságaiknak
megfelelő
Alkalmazza a
differenciált
nevelést
Objektíven értékeli
a gyermekek
teljesítményét
Felzárkóztató
foglalkozást tart
Felkészít az
iskolába lépésre
Kapcsolattartás a
megfelelő
szakemberekkel
(pszichológus,
nevelési tanácsadó
stb.)

VI. A gyermek jogai és kötelezettségei
1. A gyermeki
jogok és
kötelezettségek

Feladat
megnevezése

A gyermeki jogok
biztosítása,
érvényesül az
esélyegyenlőség és
az egyenlő
bánásmód
követelménye
Tervezett
intézkedések
A gyermeki
kötelezettség
teljesítésének
megkövetelése

óvodavezető

ellátója
óvodavezető
pedagógus

A feladatellátás, intézkedések
ellenőrzés
ellenőrzést végző
gyakorisága
személy(ek)
folyamatos

-
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Kapcsolattartás a
veszélyeztetettséget
észlelő és jelző
rendszer
működtetésében
részt vevő
szervekkel

óvodavezető

folyamatos

-

pedagógus

folyamatos

nevelőtestület

pedagógus

folyamatos

óvodavezető

pedagógus

folyamatos

-

pedagógus

folyamatos

-

intézmény

folyamatos

óvodavezető

óvodavezető

folyamatos

pedagógus

Február, március

-

intézmény

alkalmi

óvodavezető

óvodavezető,
pedagógus

nevelési év végén

óvodavezető

VII. A gyermek fejlődésének értékelése
1. A gyermekek
fejlődése
értékelésének,
minősítésének
módja

A fejlődés objektív
értékelése

Minősítésről,
értékelésről a szülők
tájékoztatása
2. Felzárkóztatás

3. Továbbhaladás

4. Az iskolaérettségi
teszt nem teljesítése

5. Csoportismétlés

Minél korábbi
felismerés a
gyermek
felzárkóztatásra
szorulása esetén
Szülő tájékoztatása
a fejlesztés
eredményességéről
Szülő tájékoztatása
az eredményes
fejlesztés
lehetőségeiről
Tárgyi és személyi
feltételek biztosítása
Az esélyegyenlőségi
és egyenlő
bánásmód
követelményeinek
betartása
Szülők tájékoztatása
a fejlesztéssel
kapcsolatban
A gyermekek
egyéni
foglalkozásokon
való részvételének
biztosítása
Szülők tájékoztatása
az csoportismétlés
feltételeiről

pedagógus

A kapcsolattartás formái
Nevelőtestület:
Neveltjeink érzelmi-fizikai biztonsága érdekében az általunk meghatározott cél (program)
eléréséhez elengedhetetlen a szakmai együttműködés, egymás szemléletének,
véleményének, munkájának megismerése és szükség esetén segítség nyújtása.
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Ennek feltétele az óvodavezető, a csoportokon belüli óvónő-dajka összehangolt munkája és
a folyamatos információ átadás.
Ehhez kapcsolódik a logopédus jelenléte, aki óvodánkhoz tartozik, és folyamatosan fejleszti
gyermekeink beszédkészségét.
A pedagógiai szabadság kötelezővé teszi a rendszeres belső és külső szakmai változások
megismerését és elsajátítását. Ezt segítik elő a helyi munkaközösségek, a helyi pedagógiai,
szakmai szolgáltató intézmények országos rendezésű továbbképzései. Elengedhetetlen a
szakmai együttműködés, egymás munkájának, szemléletének megismerése.
Célunk: Eljuttatjuk az óvodásokat a mikrokörnyezettől a tágabb makro-környezetig,
bizalomteljes, őszinte, az életkornak megfelelő irányítás mellett. Biztosítjuk a gyermekek
kiegyensúlyozott értelmi, érzelmi, fizikai fejlődését, jó közérzetét biztonság és komfortérzetét.
Az intézményekkel jó kapcsolatot tartunk és ápolunk. A gyerekek ennek következtében jól
fejlődnek.

Kapcsolat tartása szülői házzal:
Az óvodai élet a családi élet folytatására épül. Ezért a szülő a legfontosabb partner az óvodai
nevelésben, az összhang megteremtésében. A családi élet, a családi háttér fontossága
elsődleges az óvodai elvárásokkal szemben. A szülő - gyermek kapcsolata abszolút
prioritást élvez az óvodában, de az óvoda programjában a szülőkkel szorosan
együttműködve alakítja ki a házirendet, mely mind a dolgozókra, mind a szülőkre és a
gyermekekre egyaránt vonatkozik. A bizalom kölcsönösségen alapuló érzelem, amely a
felnőttek és gyermekek között alakul ki, ha a megfelelő tisztelet és megbecsülés övezi
kapcsolatukat.
A bizalom már az első találkozáskor is érezhető mikor a szülő a gyermekével megtekinti az
általa választott óvodát, megismerkedik a vezetővel és az óvó nénivel.
Ezért pártolja óvodánk a családos beilleszkedési szakaszt az óvodába, családlátogatást
(nem kötelező jelleggel), az egyéni beszélgetést, megismerkedést a szülőkkel,
nagyszülőkkel.
A közös szülői rendezvényeken (szülői értekezlet, ünnepek, akadályverseny, stb.) a szülők is
megismerkedhetnek, és szorosabb kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással, és gyermekük
pajtásaival, barátaival. A rendezvények oldott, bizalomteljes légköre közelebb hozza
egymáshoz szülőt – gyermekeket - óvónőket, melynek középpontjában a gyermek áll.
Az óvoda a házirendben természetesen szabályoz bizonyos dolgokat, leírja a
kötelességeket, jogokat, elvárásokat melyekhez a szülőnek alkalmazkodni kell, mikor az
intézménybe íratja gyermekét. A szülők a házirendet közös megbeszélés alapján
elfogadhatják, megbeszélhetik, módosíthatják, de a már elfogadott szabályoktól nem
térhetnek el. A szülőt a gyermekét érintő valamennyi kérdésről értesíteni kell, az ünnepeket,
jeles napokat a szülőkkel egyetértésben kell megtervezni és levezetni.
Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során a
különböző családoknak igényüknek megfelelően nyújtunk segítséget.
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A kapcsolattartás formái, amelyek elősegítik a jó kapcsolat kialakulását:
 Beilleszkedés az óvodai életbe.
 Beszélgetés rövid tájékoztatás a gyermekről (reggel és délután).
 Szülői értekezlet tartása.
 Családlátogatás (fontosság és igény szerint).
 Ünnepségek.
 Kirándulások.
 Közös programok szervezése.
 „Nyitott ajtó”
 Segítségnyújtás a nevelésben, szakirodalom ajánlása.
 Esetenként egyéb segítség (orvosi, nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytornász,
pszichológus)
 Fogadó óra
www.kamaraerdeiovoda.hu

Ahhoz, hogy a jó kapcsolat kialakuljon megfelelő feltételeket kell létrehozni:
Megbecsülés, nyíltság, őszinteség, szeretet, tisztelet a másikkal
következetesség az elvárásokban és a nevelésben.

szemben,

A szülői ház és az óvoda kapcsolata alappillér a gyermek egészséges fejlődésében. Ez a
kettős összhang teremti meg az önfeledt gyermekkort, a tudatosodó ember még öntudatlan
boldogságát. Így válnak a hétköznapok ünneppé, az ünnepek fénnyé, melyekben az
érzelmek megerősödnek, élménnyé válnak.
Szülői szervezet választmánya:
Képviseli a szülők- gyermekek- óvoda érdekeit, közvetít. Segíti az óvoda erkölcsi, anyagi
céljainak megvalósítását.
Segítséget nyújt szervezési, beszerzési feladatokban.
A család-óvoda kapcsolatának továbbfejlesztési lehetőségei:
Felkérjük a szülőket az akadályverseny állomásainak vezetésére.
A Föld Napján együtt takarítunk a szülőkkel.
A Kihívás Napján együtt mozgunk a szülőkkel.
Meglátogatjuk azokat a szülőket munkahelyükön, akiknek a gyerekek számára
érdekes foglalkozásuk van.
 Felújítjuk, még barátságosabbá tesszük azt a helyiséget, ahol fogaduk a szülőket.





Fenntartó:
Megismeri a pedagógiai programot.
Szakmai párbeszédet kezdeményezhet.
Kölcsönös tájékoztatás.
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Önkormányzati képviselőtestület:
Személyes kapcsolattartás.
Felmerült kérdésekben javaslatot tesz, bírál, az óvoda helyi programjának ismeretében.
Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a roma felzárkóztató program szervezőivel, az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében a Roma Kissebségi Önkormányzattal.
Helyi oktatási intézmény vezetői:
 Kölcsönös együttműködés az intézményekben.
 Egymásra épülés lehetősége bölcsőde - óvoda - iskola – középiskola vezetőivel.
 Tájékoztatás a különféle módszerekről-bemutatók, szakmai napok, vezetők korrekt
tájékoztatása.
 Munkaközösségi munka.
Herman Ottó Általános Iskola




Együttműködés az óvodához rendelt logopédussal
A Logopédiai Intézet vezetője ellenőrzi az óvodában dolgozó logopédus munkáját
Kapcsolatot tart az óvoda vezetője és a Logopédiai Intézet vezetője

Az óvoda vezetője tartja a kapcsolatot az óvodai programnak megfelelően:
 Kamaraerdő Alapítvánnyal
 Budapesti Pilisi Parkerdő Gazdasággal
 Az óvodát támogató vállalkozókkal.
Szakmai kapcsolattartás
Iskola: a területi iskolákkal kapcsolatot tartunk fent.
Közvetlen kapcsolatot a Herman Ottó iskolával.
Szervezés:
Iskolalátogatás
Szülői értekezlet tartása a tanítók meghívásával, az iskola képviselőivel.
Bemutatkoznak az iskolák, programjukról írásban is tájékoztatják az óvodát és a szülőket.
Bölcsőde: Szükség szerint a gyermekek érdekében felvesszük a kapcsolatot az adott
intézménnyel.
Pedagógiai szakszolgálatok:
Problémás esetekben segítséget kérünk.
 A középsősök preventív szűrésénél együttműködünk.
 Iskolaérettségi szűrést végez az iskoláskorú gyermekek között.
 Utazó gyógy-testnevelő vezetésével, gyógy-testnevelés az óvodában
Szociális intézmények:
Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő Központ
Óvodai gyermekvédelem:
 Hátrányos helyzetű családok segítése.
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 Tájékoztatást nyújt óvodánk, melyben a felsorolt intézmények megbízottjai megfelelően
intézkednek.
Egészségügyi intézmények:
Budaörsi Egészségügyi Központ:
 A gyermekek és a felnőttek egészsége érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az
EÜ. központtal.
 A felnőttek alkalmassági, és egészségügyi vizsgálatát is ott végzik.
Orvos:
 Rendszeresen ellenőrzi az óvodások egészségét.
 Beutal szakorvoshoz betegség esetén.
 Az iskoláskorú gyermekeket szűri, fizikai és szellemi adottságaik alapján.
 Szemészeti, fogászati szakorvosi szűrés
Védőnő:
Rendszeresen látogatja a csoportokat, alkalomszerűen ellenőriz.
NÉBIH:
 Fertőzéses időszakban vagy egyéb fertőzések idején azonnal intézkedik.
 Betegség idején ételminta ellenőrzése.
Egyéb kapcsolatok:

Jókai Mór Művelődési ház:
Havonkénti rendszeres kapcsolattartás, programokon való részvétel korcsoporttól függően.
Budaörsi repülőtér

A gyerekek nagymozgását fejlesztő szakemberek

Tehetséggondozók

Kulturális intézmények:
 Bábszínház – előadók
„Táncszínház
 Egyéb kulturális intézményekkel az óvodai
kapcsolatunkat előzetes egyeztetés alapján.

programnak

megfelelően

alakítjuk

Jutalmazás és büntetés
Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán, de alkalmazzuk
pl. sportrendezvényeken, versenyeken, papírgyűjtés, ill. szelektív hulladékgyűjtés
alkalmával, akadályversenyeken. Mindannyiszor figyelembe vesszük a gyermek önmagához
képest mért teljesítését, erőfeszítéseit. Nem az elért eredményt, hanem a befektetett
energiát ismerjük el vigyázva arra, hogy önértékelésében senki ne sérüljön. Az óvoda
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hírnevének emelése érdekében tett erőfeszítéseket oklevéllel, közös koccintással tesszük
emlékezetessé: „Büszkék vagyunk Rád!”
Kirívó negatív viselkedés esetén rendkívüli fogadóórára hívjuk a szülőket!
A megrovást nem alkalmazzuk, mert mindig a pozitívumból indulunk ki.

Az óvodai élet megszervezése:
Szervezeti és időkeret
Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus irányításával történik a nevelés. A
nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli. A nem pedagógus
végzettségű, de az óvodában fejlesztőmunkát végző szakemberek tevékenységét is az
óvodapedagógus irányítja, mint a nevelés kulcsszereplője. Együttműködésük rendszeres és
folyamatos.
A tervezőmunka a tudatos nevelő hatások tervezését jelenti. A tervezés, a nevelés csak egy
bizonyos részére terjed ki, hiszen a nevelési folyamatot átszövik a nem várt események.
Ilyenkor az óvónő ötletességére, rátermettségére van szükség. A tervezés a tudatos
munkához kell, de úgy, hogy az óvónő szabadsága ne sérüljön, legyen rugalmas és a
gyerekekhez igazodó. Olyan tervet készítünk, ami a gyermek fejlődési üteméhez igazodik,
jelzi az esetleges lemaradásokat, láttatja az egyénhez kötődő feladatokat. Az egyéni
képességfejlesztésnek minden tervben szerepelnie kell. A tudatos nevelőmunka szerves
része az elemzés, értékelés, mely meghatározza a következő ciklus feladatait.
A nevelési év végi beszámolókat figyelembe véve tervezzük meg a következő nevelési év
céljait, feladatait.
Kiscsoportban a bevonásisi terv szeptember 1.- október 31. tart.
az első félév nevelési terve november 1.– január 31. tart.
a második félév terve február 1. – május 31. tart.
a nyári terv összevont csoportra készül. Az összevonás előtt köteles minden
óvónő átadni a csoportjába járó gyerekekről a legfontosabb információkat.
Középső, nagy és óriás csoportban:
Szeptember 1. - január 31. tart az első félév nevelési terve.
Február 1. – május 31. a második félév nevelési terve.
a nyári terv összevont csoportra készül.
A nevelési terv a gondozásra, a játékra, munkára, tanulásra és a közösségi nevelésre terjed
ki. A terveket félévenként értékeljük. A gyerekek fejlődését végigkövetjük, évente kétszer
írásban rögzítjük. A mérési eredményeket a csoportnaplóban rögzítjük. Erről a szülőknek
folyamatosan tájékoztatást adunk fogadó órák keretében. A gyerekek mérésének
eredményeit saját tervezésű íven vezeti, a mérés alapján megállapított fejlesztési irányt a
csoportnaplóban rögzíti. A gyermekek rajzainak fényképét külső winchesteren tároljuk.
A szenzoros fejlesztő munkanaplója és a gyerekekkel elért eredményei pendrive-on
olvashatók.
A gyerekek tevékenységének időkereteit a rugalmas napirend biztosítja. A rendszeresen
ismétlődő események érzelmi biztonságot teremtenek a gyerekeknek.
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A reggelizés folyamatos szervezési formában történik. A kiscsoportban a reggelizés teljes
időtartama alatt 8.15 - 9.15-ig jelen van a dajka és segíti a gondozási teendők végrehajtását.
Az ebéd és az uzsonna egyszerre kezdődik, de folyamatosan ér véget.
A reggeli gyülekezéstől a levegőzés kezdetéig a játék, és a játékos foglalkozások töltik ki a
napot, különböző szervezési formában, melyek a gyermekek együttműködő képességét,
feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások
tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A játék kitűntetett szerepét az egész nap
folyamán biztosítjuk. A levegőzés vagy séta csoportonként egyszerre történik. A délutáni
alvás a mesehallgatás után folyamatos. Az óriás csoport 14.30 - kor ébred, a nagycsoport
14.40 - kor, a középső csoport 14. 50 - kor, a kiscsoport 15.00 - kor.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kitűntetett szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti
önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Az óvónők a
gondozási feladatok általuk meghatározott részét a nevelőmunkát közvetlenül segítő
dolgozók kompetenciájaként kezelik, az ezzel kapcsolatos munkavégzést figyelemmel
kísérik és ellenőrzik.
Az ébredés utáni gondozási teendők elvégzését a mindennapi tornatermi mozgás követi.
Uzsonna után ismét játék következik, mely teret ad a felzárkóztató egyéni foglalkozásoknak
és a sajátos nevelést igénylő gyerekek fejlesztésének is.
Az óvodapedagógusok az évszakok változásának, a gyermeki tevékenységek fejlődésének
megfelelően fenntartják a napirend módosításának lehetőségét.
A heti rend összeállításánál figyelembe kell vennünk, hogy jusson elegendő idő a gyermeki
tervek, kezdeményezések, ötletek meghallgatására, kipróbálására. Az adott hétre tervezett
foglalkozások módosulhatnak a váratlan események vagy a véletlenül kínálkozó téma miatt.
Óvodánk arculatának megfelelő tevékenységek szervesen illeszkednek a heti rendbe. A hét
egy napján a levegőzés előtti időben történik a néptánc kezdeményezés. A különböző
ünnepek előtti hét egyik napján kezdeményezzük a kézműves foglalkozást az óvoda
folyosóján. A drámapedagógia eszközeit folyamatosan építjük be munkánkba. A hét minden
napján mikro csoportos formában történik a számítógépes foglalkozás kezdeményezése. Az
élményt nyújtó programok szervezése befolyásolhatja a napi illetve heti rendet. A nagy
mozgást fejlesztő, illetve az élményt nyújtó foglalkozások szervezésével kapcsolatos
teendőket a szülői értekezleten egyeztetjük a szülőkkel, és az ott elfogadottaknak
megfelelően szervezzük.
Az irodalom, az ének-zene és a testnevelés foglalkozásokat kötött szervezési formában
valósítjuk meg. Az ábrázolás, a matematika, a környezetismeret foglalkozásokat mikro
csoportos formában szervezzük. Az életkori sajátosságok, a gyermekek egyéni fejlettsége, a
tevékenységek jellege befolyásolhatják, hogy egyénileg vagy mikro csoportban, kötelező
vagy kötetlen formában valósítjuk meg feladatainkat, a pedagógusokat megillető
módszertani szabadság jegyében.
Heti rendünk anyagát honlapunkon követhetővé tesszük a szülők számára.
Tervező munkánkat segíthetné, ha minden csoportban lehetne notebook. Így elektronikusan
készülhetnének a vázlatok a foglalkozásokhoz, az éves tervvel együtt, ott lehetne archiválni
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a gyerek rajzait, mérőlapjait, így takarítva meg helyet a szekrényekben, így óvva meg a
természetet a sok felesleges papír gyártásától.

Intézményi jó gyakorlat beépítése
Az óvoda által szervezett akadályverseny a budaörsi óvodák körében, jó gyakorlat.
Továbbra is szeretnénk megszervezni. Évente 16-18 óvodás csapat, mely 350 gyereket
jelent jelentkezik Budaörs óvodáiból erre a versenyre. A verseny célja a természetvédelem,
természetjárás Kamaraerdőben. A szülők és a kollégák segítségével szervezett verseny igen
népszerű. Az intézményvezető és a környezet védelmi munkaközösség vezető irányításával
az óvoda valamennyi dolgozójának igen nagy munkájával megszervezett és lebonyolított
esemény. A csapatokhoz tartozó gyerekek és őket nevelő felnőttek a természet védelme
iránti elkötelezettség közös kinyilvánításával és eredményhirdetés zárul az esemény, ahol
mindig a budaörsi óvodások nyernek.
A fenntartó javaslatára kezdtünk hozzá évekkel ez előtt a kvíz vetélkedő szervezéséhez,
melyet az év folyamán átélt élmények téma körében szervezünk évről évre a nagy és az
óriás csoportos gyerekek körében.
4 fős csapatokban versenyeznek a gyerekek. 6-8 feladatot kell megoldania minden
csapatnak. Csigaház, vagy kavics amit 1-1 jól megoldott feladatért kapnak. A versenyt
minden évben az egyik gyerek szülője vezeti, mely eredményhirdetéssel zárul. Az első 4
helyezettet díjazzuk.
A számítógépes foglalkozások szintén a két nagyobb csoport gyerekeit érinti. Évente
rendszeresen 3-4 alkalommal valamennyi iskolába készülő gyerek sorra kerül. Az intézmény
vezetője által kidolgozott módszertan szerint történik a foglalkozásvezetés. A számítógéppel
elkészíthető rajzolást, a fejlesztő játékok feladatainak megoldása követi. Ez nem csak helyes
gondolkodást, hanem a számítógép funkcióinak helyes használatát is jelenti. Majd a
legfejlettebb gyerekekkel keresgélünk az interneten.
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Legitimációs záradék
Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, Közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat.
A Pedagógiai Programot készítette az intézmény nevelőtestülete.
2016. 04.10.
a nevelőtestület nevében
Jóváhagyta a Kamaraerdei Óvoda intézményvezetője:
Intézményvezető
A Pedagógiai Programot elfogadta az intézmény nevelőtestülete.
2016. 04. 18.
Ph.
aláírás

A Kamaraerdei Óvoda Pedagógiai Programjáról véleményét nyilvánította:
2016. 04. 18.
A szülői szervezet nevében

A szakmai munkaközösség nevében
A Kamaraerdei Óvoda Pedagógia Programját ellenőrizte/ egyetértését kinyilvánította:

Dátum:
A fenntartó nevében
Dátum:
A működtető nevében
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MELLÉKLETEK
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A külső világ megismerése témakörben a következőket ajánljuk:
A különbségek, az azonosságok észlelése.
Téri és oldalirányú tájékozódás.
Akaratlagos mozgások.
Finom motorika.
Mechanikus és logikai bevésés.
Számosságok, tér, síkformák felismerése.
Szándékos figyelem.
A figyelem kiterjesztése 2-3 dologra.
A figyelem összpontosítása 5-15 percig.
A figyelem megosztása 2-3 dolog között.
Figyelem átvitel.
Analizáló, szintetizáló képesség.
Elvonatkoztatás.
Általánosítás, konkretizálás.
Látott tárgyak megszámlálása.
Látott mennyiség pótlása, csökkentése gondolatban.
„Szöveges” feladatokban pótlás, csökkentés műveletének megoldása.
Csoportosítás: minőségi, mennyiségi tulajdonság szerint.
Időrendi sorrend eldöntése.
Cselekvéses, rajzos feladatok szóbeli megfogalmazása.
Érzések, gondolatok kifejezése szóban.
Tudja végighallgatni az óvó néniket és társait.
Tudjon figyelni a másik feladatára.
Sajátítsa el a helyes viselkedést a matematikai tevékenységekben.
Rajzolás, jelölési technikák ismerete.
Kapcsolatteremtési képesség.
A konfliktus elkerülésére való törekvés.
Normákhoz, szabályokhoz alkalmazkodás.
Feladatkezdet, feladattartás, a befejezésre való törekvés.
Megfelelő munkatempó.
Önfegyelmezés.
Önellenőrzés képessége.
Érdeklődés, kíváncsiság.
Kreativitás.
Helyzet felismerés – döntés.
Becslés.
Párba állítás.
Több szempontú fontolgatás.
Problémahelyzetek megoldása.
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Matematikai fejlesztés korcsoportokra bontva:
3–4 éves korban még nincs matematikai foglalkozás. Ennél a korosztálynál az
óvodapedagógus ismerje meg a gyerekek aktivitását, érdeklődését, játékait, beszédét, hogy
a későbbi években fejlesztő munkáját pontos, alapos, minden gyermekre kiterjedő
megfigyelések alapján tervezhesse.
4-5 éves korban
Halmazok képzése.
Összehasonlítása tulajdonságaik szerint.
Összehasonlítása becsléssel, párosítással.
Bontása részhalmazokra.
Egyesítése.
Rendezése számosságuk szerint.
Számosságának megállapítása.
Tulajdonságainak változtatása.
Elemeinek csoportosítása tulajdonságaik szerint.
Tőszámnév.
Mennyiségek összehasonlítása becsléssel, összeméréssel.
Hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú.
Magasabb, alacsonyabb, ugyanolyan magas.
Több, kevesebb, ugyanannyi.
Nehezebb, könnyebb, ugyanolyan nehéz.
Tájékozódás a térben.
Játékos formában mivel ismerkedjenek meg a gyerekek: gömb, téglalap, körlap, téglatest.
Szimmetrikus alakzatok felismerése, előállítása. (tükrös alakzatok)
Vonalak szétválogatása aszerint, hogy záródnak e vagy sem.
Tájékozódás a térben, egyszerű esetekben a síkban ábrázolt világban.
5-6-7 éves korban:
Az előző tanévben szerzett ismeretek gyakorlása és ezek bővítése. Nehezítjük a
feladatokat egy-egy kiemelt, megnevezett, vagy felismert tulajdonság szerint.(pl. színek
árnyalatai)
A már a másik gyermek által elkezdett tevékenység folytatása.
Sorba rendezésnél a szabály felismerése.
Változást felismerni, megmutatni, megnevezni.
Használják a gyerekek a megfelelő mellékneveket fokozott alakban. (pl. legkeskenyebb,
szélesebb, még szélesebb, legszélesebb)
Ugyanolyan magassá, hosszúvá, vastaggá, stb. tevés. Hogyan?
Elemek rendezése, sorszámnév.
Papírnyírás egy és két tükörhajtással.
Utánzás a tükör túloldalán.
Játékos formában megismerkednek a kockával és a négyzetlappal.
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Labirintus.
Irányok azonosítása és megkülönböztetése. Jobboldalon, baloldalon, között kifejezések
értése és használata.
Hosszúságok mérése különféle egységekkel.
Területek mérése különféle egységekkel.
Űrtartalom mérése különféle egységekkel.
A középső csoportban a megszámlálás, a leszámlálás kb. 6-10-es, a nagycsoportban kb. 1520-as számkörben, a gyerekek és a csoportok fejlettségének megfelelően történik.

Ötlettár
ősz:
Séta: Sárguló levelek megfigyelése, levélgyűjtés:

Alacsony, magas, vékony, vastag, fokozás gyakorlása.
Egyforma leveleket egy helyre gyűjtünk, azonosítás.
Őszi terménygyűjtés:(makk, gesztenye, csipke)
Külső tulajdonságok ismertetése. Szín, forma, alak mérés - súly - becslés, hasonlítás,
viszony, gyöngysor készítése, hosszúságmérés, sorszámnevek,
Szüretelés: (alma, szőlő, dió)
Becslés, mérés, formák, gömbölyű viszonyítások, öntögetés
Kertekben az őszi betakarítás megfigyelése-piaci vásárlás (vagy zöldségboltok)
Megfigyelőképesség fejlesztése, válogatás különböző szempontok szerint, emlékezet
fejlesztése.
Felsorolás, mérés súly,
Savanyúság készítése:
Becslés, mérés, válogatás, szeletelés, számlálás, halmaz
Termésekből alakok, formák:
Darabolás, hasonlítás, szempontok szerinti probléma megoldás
Zöldséges bolt készítése, gyurmából zöldségek készítése, pénz készítés:
Különböző formák: különböző, azonos, azonosság, hosszúság
Pénz: adott forma körberajzolása, megrajzolása
Babaszobába képkészítés: levélnyomat, levélfűzés, termésfűzés.
Tükrözés, tükör – szimmetria, sorszámnevek, viszonyítás, számlálás
Élősarok kialakítása, gondozása. (ez napi rendszeres tevékenység)
Zöldségek, gyümölcsök elhelyezése, rendszerezése, megfigyelés, bővítés.

Tél:
Télapóvárás ajándékkészítés a kicsiknek.
Formák körberajzolása.
Karácsonyi készülődés.
Formák válogatása, rendszerezés, számlálás.
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Karácsonyfadísz készítés.
Hosszúság gyakorlása.
Asztali dísz készítése.
Becslés, mérés.
Bevásárlás a boltban közös sütemény készítés.
Mértani formák, hasonlítás, sorszámnevek, számlálás, rendszerezés, mérés
Karácsonyi díszítés.
Tépés, vágás, hajtogatás, összeillesztés, mérés, simítás, ötletek megfogalmazása.
Papír zsebkendő, szalvétavágás (folyamatos)
Vágás, mértani formák csoportosítása, számlálás, rendezés.
Boltos játék készítése. (élményre építés)
Gondolkodás, emlékezet fejlesztés, rendszerezés, nehezebb-könnyebb
Madáretetés. Eledelgyűjtés, etető készítése,
Halmazok, mérés, becslés, formák,
Téli udvari játékok. Hóember készítése, hógolyózás,
Alacsony, magas, több, kevesebb.
Terepasztal készítése.(a sétákon szerzett élmény alapján, anyaggyűjtés)
Különböző mértani formák, tulajdonságaik, számlálás, sorszámnevek, párkeresés,
Farsangi készülődés. Csoportszoba díszítése. Álarc, szemüveg, fejdísz készítése.
Hosszabb, rövidebb, mérés, számlálás, keskenyebb szélesebb,
Csíráztatás az élősarokban.
Forma, alacsonyabb, magasabb, ugyanolyan
megláttatása.
Öltöztető babák készítése, babaruhák készítése.

magas,

számlálás,

összefüggések

Párosítás, díszítés.
A mi családunk: a családról gyűjtött képek nézegetése, beszélgetés.
Az összetartozás gondolata, párosítás, csoportosítás, számlálás, ki-vagy mi hiányzik.
Tavasz:
Séta: tavaszi munkálatok a kertekben veteményes megfigyelése, magvak gyűjtése.
Válogatás, azonos, különböző, számlálás, csoportosítás.
Ajándék készítése Nőnapra.
Képek összerakása, forma megnevezése, síkban elhelyezése, illesztés
Orvos munkája: látogatás a rendelőbe, látogatás a gyógyszertárba.
Ok-okozat összefüggéseinek megláttatása.
Udvari játék: a homokozóban: várépítés, formázás. Különböző udvari játékok (bújócska stb.)
Párosítás, magasabb, alacsonyabb, ugyanolyan magas, csoportosítás alatt, fölött, mellett,
gyakorlása, forma megnevezése, nehéz-könnyű
Tavaszi zöldséges tál, gyümölcsöstál készítése, fogyasztása. (megelőzi a vásárlás)
Válogatás, csoportosítás, mérés, számlálás, hasonlítás, különböző halmaz készítése,
párosítás.
Virágpiac megtekintése – virágbolt készítés a csoportszobában.
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Hajtogatás, csoportosítás, számlálás, párosítás, díszítés.
Közlekedés - kirándulás - séta alkalmával megfigyelés.
Távolságok becslése, csoportosítás, több-kevesebb, párosítás,
Kavics és csigaház gyűjtése.
Válogatás, rendszerezés, elrendezés, számlálás, nehezebb-könnyebb,
Tavaszból a nyárba átmenet:
A gyermekek munkáiból kiállítás.
Válogatás, rendszerezés, számlálás, formák megnevezése.
Ablaküvegre festés.
Formák megnevezése, elhelyezés, részegységek tagolása, kiemelés.
Nyári termények gyűjtése.
Forma megnevezése, csoportosítás, több-kevesebb, számlálás.
A felsorolt lehetőségeket mindenki bővítheti oly módon, ami az ő személyiségéhez közelebb
áll. Mindenképpen vegyük figyelembe a szülői ház, a család nyújtotta támogatást, és ezt
beépíthetjük a nevelőmunkába.
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Célok, feladatok, témakörök, technikák a rajzolásban, mintázásban,
kézimunkában
3-4 évesek
Síkban
Célok

Feladatok

Formaérzék fejlesztése: formaképzetek
kialakítása

Azonosságok, különbözőségek felismerése és
alkalmazása,
a
vonalak-foltok
formaképzésben
betöltött
szerepének

Arányérzék fejlesztése.

megismerése és alkalmazása.
Relációk felfedezése, leképezése.

Téri tájékozódás képességének fejlesztése.

Eligazodás a síkon.

Megfigyelő
fejlesztése

és

koncentráló

képességMegadott
szempontok
szerint
figyelemösszpontosítás, majd a megfigyelt
tulajdonságok vizuális feldolgozása.

Színérzék fejlesztése, színismeretek bővítése,Szín és tárgy, szín és hangulat, szín és
színazonosítás.
érzelem összekapcsolása.
Képi-logikai képesség fejlesztése.

Képelemek elemi rendezése elhelyezkedés,
irány szerint.

Ritmusérzék fejlesztése.

Forma, nagyság, szín szerinti ritmusképzés.

Esztétikai érzékenység fejlesztése

A szép és
kifejezése.

Technikai képességek fejlesztése.

Eszköz és anyag használat elemi szinten.

csúnya

szóbeli

és

vizuális

Térben
Megfigyelő és koncentrálóképesség
fejlesztése.

Megadott
szempontok
szerint
figyelemösszpontosítás, majd a megfigyelt
tulajdonságok feldolgozása.

Formaérzék fejlesztése térformákkal:
téri formaképzetek kialakítása,

Azonosságok és különbözőségek felismerése,
alkalmazása téri formákon.
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formaismeret megalapozása, bővítése.
Arányérzék fejlesztése:

Nagyság és tömegrelációk felismerése.

Téri tájékozódó képesség fejlesztése.

Téri helyzetek megtapasztalása, tudatosítása,
létrehozása. (közelebb, távolabb, fent, lent,
stb.)

Téri képi-logikai képesség és konstruáló
képesség fejlesztése.

Anyag, forma, funkció összefüggéseinek
felfedeztetése, részek összeillesztése,
formák egymáshoz rendelése.

Ritmusérzék fejlesztése téri formákkal.
ritmusképzés.

Egyszerű ritmusképletek készítése
nyomhagyással.
Építőelemekből nagyság
forma, szín, téri helyzet szerint soralkotás
Munkafogások megismerése elemi szinten,
az
anyagok
tulajdonságainak,
formálhatóságának felfedezése, alkalmazása.

Technikai képességek fejlesztése.

a

4-5 évesek
Síkban
Célok

Feladatok

Megfigyelő és koncentráló képesség
fejlesztése.

Megadott szempontok szerinti
figyelemösszpontosítás, amely ebben a
korban már egyre több tulajdonságra tud
irányulni.

Formaérzék fejlesztése, ábrázolási
összefüggések elősegítése.

A valóság alakzatainak megfigyelése egy-egy
tulajdonság alaposabb tanulmányozásával,
hasonlóság-különbség önálló felismerése,
karakterjegyek, alakzatok szimmetriájának
érzékelése

Arányérzék fejlesztése

Különböző
alakzatok
egymáshoz
viszonyítása méret és tömeg szerint, az
alakzaton
belüli
lényegesebb
részek
arányviszonyok észrevétele.
Képelemek téri rendezése, mozgás jelzése,
tájékozódás síkon a közelebb, távolabb
jelzése a fent-lent helyzet alkalmazásával.

Téri tájékozódó képességének fejlesztése.
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Színérzék fejlesztése: tónusok, színnevek.

Színek
meghatározása
előállítása)
a
színnevek
helyes

(felismerése,
használata,

tónuskülönbségek
érzékelése.
Vizuális emlékezet és képzelet képességének Belső képek, képzetek felidézésével a
fejlesztése.
fogalmak,
történetek
vizuális
nyelven
történő
megjelenítése.
Ritmusérzék fejlesztése.

Bonyolultabb ritmusképletek készítése a
forma, szín, nagyság felhasználásával úgy,
hogy egyszerre legalább két szempont
érvényesüljön.

Komponáló képesség fejlesztése

A képelemek
kifejezése.

Esztétikai érzékenység fejlesztése

Az esztétikai minőség bővítése, szóbeli és
vizuális
kifejezése, gondos kivitelezés
Az alaptechnikák alkalmazása a jártasság
szintjén
(rajzolás, festés, mintázás) a már megismert
egyéb
technikák használata elemi szinten (vágás,
hajtogatás, ragasztás, stb.) az új technikákkal
való tevékenykedés tájékozódási szinten.

Technikai képességek fejlesztése.

rendezése,

a

cselekmény

Térben

Megfigyelő és koncentrálóképesség
fejlesztése.

Megadott
szempontok
szerinti
figyelemösszpontosítás, majd a megfigyelt
tulajdonságok térbeli vizuális feldolgozás

Formaérzék fejlesztése térformákkal,
formaismeretek pontosabbá tétele, az
alakzatok formai szempontok szerinti

Szabályos
felismerése,
forma
és

és

szabálytalan

funkció

formák

összefüggéseinek
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megfigyelése.

megsejtetése,
bonyolultabb formák alkotása részekből.

Arányérzék fejlesztése.

Nagyságviszonyok érzékelése, felismerése,
megjelenítése, nagyság és tömegviszonyok
tudatosítása, becslése.
Azonosságok, különbségek, hasonlóságok.

Téri vizuális emlékezet, képzelet,
belső látás és képzettársítási képesség
fejlesztése.

Meglévő alapformákból más felismerhető
alakzatok készítése, összetettebb tárgyak,
eszközök készítése, funkcionális épületek
képének
felidézésével
hasonló
célú
építmények
tervezése
és
megépítése
(makettek)

Komponáló képesség és konstruáló
képesség fejlesztése.

Alapformák felismerhető alakzattá történő
összeállítása, plasztikai elemek valamilyen
szabály szerint történő rendezése.

Ritmusérzék fejlesztése téri formákkal.

Több szempontú ritmusképzés (forma,
helyzet, nagyság) megadott elemekből
nyomhagyással, az alapanyaghoz illő formák
benyomkodásával, ragasztásával.
Az esztétikai fogalmak felismerése az
elkészült
munkákban, s szóbeli kifejezésük (esztétikai
fogalmak: szép, kedves, gyönyörű, rút,
csúnya,
kevésbé
sikerült,
nem
illik
egymáshoz, stb.)

Esztétikai érzékenység fejlesztése.

Technikai képességek fejlesztése.

A munkafogások elemi szinten történő
alkalmazása az anyag tulajdonságainak
megfelelően, gazdaságos eszközhasználat,
eszköz helyes tartása.
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6-7 évesek
Síkban
Célok

Feladatok

Megfigyelő és koncentráló képesség
fejlesztése.

Figyelemösszpontosítás
hosszabb
ideig
egyszerre
több tulajdonságra irányítva- a megfigyelt
tulajdonságok
felhasználása,
alkalmazása
a
vizuális
nyelvben.

Formaérzék fejlesztése: formaképzetek gazdagítása.

A
mozgás
és
formaváltozások
összefüggéseinek
felfedezése és kifejezésük próbálgatása.

Arányérzék fejlesztése.

Különböző alakzatok egymáshoz viszonyított
arányai, ill. alakzaton belül a részek
arányainak észrevétele, megfogalmazása és
a képi megjelenítés megkísérlése.

Téri tájékozódó képesség fejlesztése.

A téri kifejezésnek önálló megfogalmazása, a
képsík előtér, középtér, háttér szerinti
tagolásának próbálgatása. (közel-távol, lentfent, stb.)

Színérzék fejlesztése: színek használata
következetesebb, tudatosabb módon.

Formákhoz, hangulathoz illő színek társítása,
színasszociációk hangulathoz, érzelmekhez
kötve.

Vizuális emlékezet- és képzelet
képességének fejlesztése.

Belső képek, képzetek felidézése: élmények,
jelenségek, szereplők, emberek, állatok,
növények,
helyszínek
mindezek
megjelenítése, felhasználása az emlékképek
felidézésével,
közvetlen megfigyelés alapján a formákba a
formák belelátása, s ennek alapján új
alakzatok készítése (pl. préselt növényekből
alakjuk és színük figyelembevételével állatok,
emberek, jelenetek, tájak, stb. komponálása,
termésből játékok készítése, stb.)

Ritmusérzék fejlesztése.

Bonyolultabb ritmusképletek készítése.
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Képi- logikai képesség fejlesztése.

Képelemek rendezése a cselekmény, téri
viszonyok kifejezésével, a felület és a ritmus
összhangjának megteremtésével.

Esztétikai érzékenység fejlesztése.

Az esztétikai minőségek felfedezése, szóbeli
kifejezése, esztétikai szempontok szerinti
munka, igényes kivitelezés.

Térben
Megfigyelő és koncentráló képesség
fejlesztése.

Figyelemösszpontosítás megadott és önállóan
választott szempontok szerint, majd a
megfigyelés
eredményének megjelenítése téri formákon.

Formaérzék fejlesztése térformákkal: azAz egyes alakzatokra jellemző vonások
alakzatok egyéni jegyeinek megfigyelése térileképzése,
szempontból.
kifejezése,
tömbből
való
alakítás
próbálgatása, részekből történő komponálás
tökéletesítése,
mintázás,
tárgyalakítás,
díszítés (bemélyedő-negatív, kiemelkedőpozitív forma).
Arányérzék fejlesztése.

Nagyságviszonyok a valóságnak megfelelő
megjelenítésének megkísérlése egy alakzaton
belül.

Téri tájékozódás képességének
fejlesztése.

A valóság téri alakzatainak megfigyelése,
megjelenítése,
többnézetű
alakzatok
elkészítésének megkísérlése.

Téri vizuális emlékezet, képzelet, belső látásAdott, meglévő formák felhasználása másfajta
és képzettársítási képesség fejlesztése
alakzatok
karakteres
megjelenítéséhez;
tárgyak, eszközök tervezése és önálló
anyagkiválasztás a célnak megfelelően;
jellegzetes, funkcionális (városi, falusi)
épületek konstruálása
Téri képi-logikai képesség és konstruálóA formák célnak és anyagnak megfelelő
képesség fejlesztése

alakítása, az építmények összeállítása a
funkció
figyelembe
vételével,
logikus
sorrendben
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Ritmusérzék fejlesztése téri formáknál

Ritmusképletek
készítése
bonyolultabb
formában
a
ritmusképző
elemek
tulajdonságainak
alkalmazásával
(méret,
forma, szín, tónus, téri helyzet, pozitív –
negatív hatás).
A
jellemzők
közül
egyszerre
több
tulajdonságot használjanak fel.

Esztétikai érzékenység fejlesztése

Az esztétikai fogalmak helyes használata és
esztétikai
tartalmak
szerinti
tervezés,
kivitelezés.

Technikai képességek fejlesztése

A munkafogások jártasság szintjén történő
alkalmazása a főbb technikáknál; biztonságos
anyagkezelés, eszközhasználat.
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Drámajáték ötlettár
Ismerkedő játékok
Játék neve: "Nekem - neked"
Felhasználási terület: ismerkedés
Korosztály: 3 éves kortól
Fejlesztési cél: a különböző óvodai csoportból összejött gyermekek ismerjék meg egymás
nevét.
Alaptényezők: A gyermekek körben állnak. A balra álló társa szemébe néz megszólításakor
és válaszadáskor, majd a neki jobbra ülő társa szemébe nézve kérdez.
Játék leírása: A játék vezetője kezdi a játékot. "Nekem" - vezetéknév nélkül a keresztnév
mondása, majd megkérdezi a tőle jobbra állótól "Neked?" és így megy tovább a játék
gyermekről, gyermekre.
Adaptációs lehetőségek:
környezet megismerésére való alkalmazása,
ismeretek rendszerezése.
Játék előnye:

egymás nevének megismerése,
szemkontaktus teremtésének lehetősége társsal,
kapcsolatfelvétel egyik legegyszerűbb formájának megismerése.
Játék hátránya:
amikor a szemkontaktus nem jön létre.
Játék akadálya:

figyelemzavar,
hiper aktivitás.
Játék neve: "Mutasd magad!"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés
Korosztály: 4 éves kortól
Fejlesztési cél:

nagymozgás fejlesztése,
megjelenítési készség elősegítése.
Alaptényezők: A gyermekek és a játékvezető arckörben áll. Bemutatkozáskor a kör közepe
felé mozognak külön - külön.
Játék leírása: A játékvezető kezdi a játékot a következő képen: pl. "Y vagyok" - mondja, "de
nem medve" és mutatja a medve mozgását és hangját a kör közepe felé haladva, majd
vissza. A bemutatkozást követően a csoport tagjai elismétlik hanggal és mozgással az
előzőeket. A tőle jobbra lévő folytatja a játékot. A bemutatkozáskor tetszés szerinti állatot
lehet utánozni.
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Adaptációs lehetőségek:
fogalomrendezés a különböző témakörökben - közlekedés, növényvilág stb.
Játék előnye:
segíti a megjelenítési képességet,
fejleszti a fantáziát, megfigyelő-képességet.
Játék hátránya
szűk tér,
ingerszegény környezet.
Játék akadálya:
mozgáskorlátozottság,
ismerethiány,
figyelemzavar, hiper aktivitás,
magas létszám,
lassú tempó.
Játék neve: "Kézfogó"
Felhasználási terület : kapcsolatteremtés
Korosztály: 4 éves kortól
Fejlesztési cél:
kapcsolatteremtés kézfogással,
kapcsolattartás szemkontaktussal.
Alaptényezők: A gyermekek a zenében hallható végszóra kezet fognak.
Játék leírása: A teremben tetszés szerint zenére sétálnak a gyermekek. A sípszó hallatára a
társával kezet fog és a szemébe néz addig, amíg a zene ismét megszólal. Ekkor újra
sétálnak és új társsal fognak kezet a sípszó hallatára.
Adaptációs lehetőségek:
ismerkedés,
mozgásfejlesztés.
Játék előnye:
megismerhetik a kapcsolatteremtés metakommunikációs lehetőségeit,
társ érintésének elviselése.
Játék hátránya:
szemkontaktus nem jön létre tartósan.
Játék akadálya:
figyelemzavar,
hiper aktivitás,
látássérülés,
hallássérülés.
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Kapcsolatteremtő játékok
Játék neve: "Csipp - csipp csiböricske"
Felhasználási terület: Kapcsolatteremtés
Korosztály: 3 éves kortól.
Fejlesztési cél:
egyenletes ritmus,
mozgás fejlesztése.
Alaptényezők: Párokban, majd egyre növekvő számban egymásra teszik a kezüket és a
mondókára ütemesen együttmozgatják a gyermekek.
Játék leírása:
"Csipp, csipp, csiböricske, mág, mág, mágéricske,
fekete kutya ne tüdő, vékony vászon lepedő,
az urak papucsa, lakodalom kulcsa,
elszállott a csóka, elszállott a csóka." - mondókára játsszuk.
A gyermekek körben állnak és a combjukon két kézzel ütik az egyenletes ütemet és a
játékvezető elkezdi mondani a mondókát. Mikor az "elszállott a csóka.." - részhez érnek a
madár repülését utánozva körbe fordulnak, majd leguggolnak.
A következőkben párokba állnak a gyermekek és kinyújtott karral, a tenyerüket lefelé fordítva
felváltva egymásra teszik. Most közös egyenletes le, fel mozgatással mondjuk a mondókát
és a végén szintén röptetünk, majd leguggolunk. A játékot addig folytatjuk, míg az egész
csoport egyszerre beteszi a kezét középre. ( Ügyeljünk arra, hogy a játszók száma maradék
nélkül osztható legyen.)
Adaptációs lehetőségek:
zenei nevelés
Játék előnye:
egyenletes lüktetés, játék gyakorlása,
társra figyelés,
kapcsolat teremtés segítése.
Játék hátránya
ütemérzék hiánya.
Játék akadálya:
mozgáskorlátozottság,
gyermekek számának oszthatósága,
figyelemzavar.
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Játék neve: "Kiáltás"
Felhasználási terület: csoport kohézió alakítása
Korosztály: 3 éves kortól
Fejlesztési cél:

feszültség levezetése.
Alaptényezők: a gyermekek körben állnak, egymás kezét fogják, majd magasba tartott
kézzel kiáltanak.
Játék leírása: Közösen kitalálunk egy szót, ami arra a napra, vagy tevékenységre
emlékeztet minket – „Tátika.” Beszűkítjük a kört, és a játékvezető hármat számol, majd
magasba emelt karokkal, fejet hátrahajtva kiáltjuk egyszerre, hosszan elnyújtva a „Tátika”
szót.
Adaptációs lehetőségek:

tetszés szerinti drámapedagógia foglalkozás, vagy egyéb tevékenységek előtt,
a csoport túl hangos, feszült.
Játék előnye:

csoportot összefogja,
levezeti a gyermekekben felgyülemlett feszültséget,
növeli a tüdő kapacitását,
közös gondolatot fogalmaz meg egy szóban.
Játék hátránya:

gátlásosság, szorongás,
hiper aktivitás.
Játék akadálya:

hallássérülés,
beszédében akadályozott.
Játék neve: "Tréningezzünk!"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés
Korosztály: 3 éves kortól
Fejlesztési cél:

izomzat fellazítása, felfrissülés,
nagymozgás, finom motorika fejlesztése,
figyelem fejlesztése.
Játék kelléke: magnó - kendő, vagy szalag.
Alaptényezők: A gyermekek körben állnak, s azokat a gyakorlatokat végzik közösen, amit a
játékvezető mutat.
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Játék leírása: A gyermekek zenére lazító, feszítő gyakorlatokat végeznek, az egész testet
megmozgatva. Második alkalomtól már a gyermekek maguk is mutatnak be ilyen
gyakorlatokat és azt utánozzuk, valamint eszközöket is használunk.
Adaptációs lehetőségek:

mozgás - tornafoglalkozás.
Játék előnye:

fellazítja az izmokat, mozgás révén a szellemi frissességet segíti elő,
figyelmet összpontosít,
fejleszti a gyermekek mozgását,
fejlődik a ritmusérzék, megfigyelő-képesség.
Játék hátránya:

szűk tér,
figyelemzavar.
Játék akadálya:

mozgás korlátozottság.
Játék neve: "Egyszemű óriás"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés.
Korosztály: 4 éves kortól.
Fejlesztési cél:
nagymozgás fejlesztése,
figyelem fejlesztése.
Játék kelléke: gyermekek által választott kincsek.
Alaptényezők: Az óriás őrzi a kincseket, amit a kalózoknak meg kell szerezni.
Játék leírása: A játékvezető, mint óriás őrzi a gyermekek által elhelyezett kincseket a terem
egyik végében úgy, hogy véletlenszerűen sétálgat nem figyelve a gyermekeket csak a
kincseit. A kalózok lopakodva elindulnak megszerezni a kincset ügyelve arra, hogy az óriás
ne lássa meg őket mozogva, mert különben kővé válnak. Kiváltani úgy lehet őket, ha az
egyik kalóztársuk megérinti őket úgy, hogy az óriás nem veszi észre. A megszerzett kincset
vissza kell vinni a kiinduló helyre - kalózok hajójára.
Adaptációs lehetőségek:
fogalom alkotás pl. gyümölcsök.
Játék előnye:
fejleszti a gyermekek figyelmét,
önfegyelmét,
nagymozgását,
csoport kohéziót.
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Játék hátránya:
szűk tér,
figyelemzavar,
önzés.
Játék akadálya:
hiper aktivitás,
látás, mozgás korlátozottság
Játék neve: "Szemek találkozása"
Felhasználási terület: metakommunikációs eszközök használata
Korosztály: 5 - 6 éves kortól
Fejlesztési cél:
metakommunikációs eszközök használatának fejlesztése.
Alaptényezők: A gyermekek párt keresnek maguknak. A játékvezető taps jelére
eltávolodnak egymástól úgy, hogy a szemükkel követik a párjukat. Tapsra visszamennek
társukhoz és kezet fognak.
Játék leírása: A párok úgy fognak egymással kezet, hogy közben egymás szemébe néznek,
köszönnek és bemutatkoznak, esetleg a jelüket is megmondják. A továbbiakban mindig új
párt választanak maguknak és újból indul a játék.
Adaptációs lehetőségek:
téri tájékozódás fejlesztése,
nagymozgás fejlesztése.
Játék előnye:
természetessé válik a szemkontaktus tartása.
Játék hátránya:
nem jön létre a szemkontaktus a párok között.
Játék akadálya:
fegyelmezetlen viselkedés.
Mozgásfejlesztő játékok
Játék neve: "Medve vadászat"
Felhasználási terület: mozgás és ritmus fejlesztés
Korosztály: 3 éves kortól
Fejlesztési cél:
a gyermekek kifejező mozgásának fejlesztése,
a beszéd mozgással történő összekapcsolása.
Alaptényezők: A gyermekek tetszés szerint helyezkednek el a csoport területén. A tér
változatos bejárása, a játék visszhangra, ritmusra épül. Amit mondok, azt a csoport
megismétli ritmussal és hanggal.
Játék leírása:
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Induljunk! Induljunk! - egyenletes térbejárás,
- visszhang a gyermekektől - mozgás és hang
Ni - ni! - comb egyenletes ütögetése váltott kézzel
- visszhang a gyermekektől - mozgás és hang-,
Itt egy híd !- Itt egy híd! - visszhang a gyermekektől,
Menjünk át! váltott lábbal erőteljes lépegetések
- visszhang a gyermekektől,
Átértünk! - váltott lábbal erőteljes lépegetések
- visszhang a gyermekektől,
Menjünk tovább ! - Menjünk tovább! - visszhang a gyermekektől,
Ni - ni ! - Ni - ni! - visszhang a gyermekektől,
Itt egy mocsár ! - Itt egy mocsár! - visszhang a gyermekektől,
Keljünk át! behajlított ujjakkal a combon végig lépkedünk "cupp, cupp" hangokat adva
lassú tempóban
- visszhang a gyermekektől kétszer,
Átértünk! - Átértünk! - visszhang a gyerekektől
Menjünk tovább ! - Menjünk tovább! - visszhang mozgás és hangban
Ni - Ni! - Ni - Ni! - visszhang a gyerekektől
Itt egy tó! - Itt egy tó! - visszhang a gyerekektől
Ússzunk át! a mellúszás kartempójának utánzása légző gyakorlattal egybekötve. visszhang a gyerekektől
Átúsztunk! - Átúsztunk! - visszhang a gyerekektől
Ni - Ni! - Ni - Ni! visszhang a gyerekektől
Még egy mocsár! - Még egy mocsár! - visszhang a gyerekektől
Keljünk át! behajlított ujjakkal végig lépkedünk a combunkon "Cupp - cupp" hangokat
kiadva gyors tempóban.
- visszhang a gyerekektől - mozgás és hang,
Átértünk! - Átértünk! - visszhang a gyerekektől,
Menjünk tovább! - Menjünk tovább! - visszhang a gyerekektől,
Ni - Ni! - Ni - Ni! - visszhang a gyerekektől,
Itt egy hegy! - Itt egy hegy! - visszhang a gyerekektől,
Másszunk fel! felfelé mászás utánzása
- visszhang a gyerekektől - mozgás és hangban,
Felmásztunk! - Felmásztunk! - visszhang a gyerekektől,
Ni - Ni! - Ni - Ni! - visszhang a gyerekektől,
Itt egy barlang! - Menjünk be!
Hú, de sötét van! Nem látunk semmit. - óvatosan tapogatódzunk a sötétben előrenyújtott
kézzel - együtt a gyerekekkel,
Itt van valami! - a medve képzeletbeli fejformájának kitapintása beszéddel kísérve, együtt a
gyerekekkel,
Jújj itt egy medve! - Fussunk haza!

- mozgással utánozzuk az eddig végzett

cselekvéseket.
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Adaptációs lehetőségek:
anyanyelv területére,
külső világ tevékeny megismerésére,
zenei nevelés területére - ritmus,
téri tájékozódás fejlesztésére.
Játék előnye:
A gyermekek játékos formában, beszéd közben gyakorolhatják a ritmusos mozgást,
figyelemmel kell kísérnie társai mozgását is.
Játék hátránya:
Figyelemzavar, gyenge ütemérzék.
Játék akadálya:
Mozgás,
hallás,
látás korlátozottsága.
Játék neve: "Gombolyag"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés.
Korosztály: 4 éves kortól.
Fejlesztési cél:
nagymozgás,
hallási figyelem fejlesztése.
A játék kelléke: gombolyag, fonál, magnó.
Alaptényezők: Az elgurított gombolyaghoz kell sétálni.
Játék leírása:
1. számú változat: A terem egyik végében áll a csoport. A játékvezető elgurítja a
gombolyagot a terem másik vége felé. Jelre elindulnak a gyerekek a gombolyag felé. Cél: ki
ér oda leghamarabb.
A következő gurításnál cél: ki ér oda legkésőbb.
Hasonló ritmusú zenével segítjük a mozgást.
2. számú változat: Az első leírás szerint játsszuk, de ennél a változatnál a gyors mozgáshoz
lassú zenei aláfestést, a lassú mozgáshoz gyors zenei aláfestést adunk a gyermekeknek.
Adaptációs lehetőségek:
zenei nevelésben
Játék előnye:
társra való odafigyelés,
nagymozgás fejlesztése hallási figyelem erősítésével,
lassú - gyors érzékeltetése mozgásban, hallásban.
Játék hátránya:
szűk tér.
Játék akadálya:
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mozgássérülés,
hallássérülés,
hiper aktivitás, figyelemzavar.
Játék neve: "Talpas járás"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés.
Korosztály: 3 éves kortól.
Fejlesztési cél:
nagymozgás fejlesztése,
hallási figyelem fejlesztése.
Játék kelléke: dob
Alaptényezők: A gyermekek mozgás közben utánozzák a medve és a hangya járását.
Játék leírása: A játékvezető lassú és gyors ütemű dobolására a gyermekek medvévé, illetve
hangyává változnak, utánozzák mozgását, hangját tetszés szerint a térben. A dobszó
elhallgatásakor az állatok alszanak - megjelenítés.
Adaptációs lehetőségek:
zenei nevelés területén,
vers - mese dramatikus játék.
Játék előnye:
fejleszti a gyermekek nagymozgását,
ritmusérzékét,
tempóváltást,
szünetet érzékeltet,
"mintha" - ba segít.
Játék hátránya:
szűk tér.
Játék akadálya:
mozgáskorlátozottság,
hallássérülés.

Bizalomerősítő játékok
Játék neve: "Kapaszkodó"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés.
Korosztály: 4 éves kortól.
Fejlesztési cél:
nagymozgás - fejlesztése,
kapcsolatteremtés társsal.
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Alaptényezők: Tetszés szerinti mozgás közben a játékvezető jelére párt választva
összefogódzkodnak a kapott utasítás szerint.
Játék leírása: A gyermekek tetszés szerint mozognak az adott térben. A játékvezető tapsára
párt választanak és összekapaszkodnak az utasításnak megfelelően: "Kapaszkodjatok össze
úgy, hogy összesen 3 láb legyen a földön!", " ....úgy, hogy 2 láb és 1 kéz legyen a földön!",
"... úgy, hogy 2 láb és 2 kéz legyen a földön!" stb.
Adaptációs lehetőségek:
matematika terén,
testünk témakörben.
Játék előnye:
fejleszti a nagymozgást,
fantáziát, logikai készséget, kombinálási készséget,
matematikai képességet,
segíti a kapcsolatteremtést,
testrészek tudatosítását.
Játék hátránya:
szűk tér,
gyenge önfegyelem,
ismerethiány.
Játék akadálya:
mozgássérülés,
hallássérülés.
Játék neve: "Vakvezető"
Felhasználási terület: mozgásfejlesztés
Korosztály: 4 - 5 éves kortól
Fejlesztési cél:
téri tájékozódás,
bizalomerősítés.
Alaptényezők: A gyermekek az adott térben csukott szemmel, társ által irányítva
közlekednek.
1. Játék leírása: A gyermekek sorba helyezkednek el, megfogják egymás kezét, szemüket
becsukják. A sor elején egy látó áll, aki vezeti a csoportot. Először mindig felnőtt vezeti, majd
később már gyermek is vezethet.
2. Játék leírása: A gyermekek kisebb csoportokban sorba helyezkednek el, megfogják
egymás kezét, szemüket becsukják. A sorok elején egy - egy látó áll, aki vezeti a csoportot.
A csoportok létszáma 3 vagy 5 fő legyen maximum.
3. Játék leírása: A gyermekek párokba állnak egymás háta mögé. Az elől álló gyermek
becsukja a szemét. A mögötte lévő gyermek a két vállára helyezi a két kezét. A térben
tetszés szerint irányítja határozott, előzetesen megbeszélt jelrendszerrel, ügyelve, figyelve a
többi pár mozgására. Cserével is játsszuk. Lehet fokozatosan gyorsítva is játszani.
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Adaptációs lehetőségek:
Bizalomerősítés.
Játék előnye:
segít a térben tájékozódni,
társban bízni,
fejleszti az érzékszerveket,
segíti azok tudatos használatát,
önfegyelmet erősít.
Játék hátránya:
szűk tér,
fejletlen érzékszervek.
Játék akadálya:
bizalomhiány,
hiper aktivitás,
mozgáskorlátozottság.

Kommunikációs játékok
Játék neve: "Boltos játék"
Felhasználási terület: udvariassági formák kialakítása
Korosztály: 4 éves kortól
Fejlesztési cél:
udvarias megszólítás,
udvarias kérés,
párbeszédes forma kialakítása.
Játék kelléke: elárusító pult, zöldségek, gyümölcsök, vaj, tej, stb., bevásárló kosár,
pénztárca, játékpénz, mérleg, stb.
Alaptényezők: Zöldségeket, gyümölcsöket vásárolunk.
Játék leírása: Elmegyünk egy boltba, ahol különböző termékeket vásárolunk.
Adaptációs lehetőségek:
matematikai nevelés,
külső világ tevékeny megismerése, - emberi tulajdonságok, személyiségjegyek.
Játék előnye:
köszönnek egymásnak,
udvarias kérés,
udvarias kiszolgálás,
udvarias kapcsolat megszakítás.
Játék hátránya:
megszólítás, kérés, köszönés elhagyása,
szemkontaktus nem jön létre.
Játék akadálya:
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udvariassági formák figyelmen kívül hagyása.
Játék neve: "Vendégvárás"
Felhasználási terület: kapcsolat felvétel és megszakítás.
Korosztály: 4 éves kortól
Fejlesztési cél:
párbeszéd kialakítása,
kapcsolatok felvétele, megszakítása,
ezek nyelvi formáinak, testbeszédnek, szemkontaktusnak gyakorlása.
Játék kelléke: a gyermekek igénye szerint
Alaptényezők: Kati baba születésnapjára készülünk. Vendégeket várunk. Megünnepeljük
Kati baba születésnapját.
Játék leírása: Szereplők: anya, apa, Katika, vendégek. A játék a születésnapi készülődéssel
indul, melyet a gyermekek saját ötleteik alapján jelenítenek meg. Ezt követően a vendégek
fogadása, majd maga az ünnepelt köszöntése. A születésnapot a vendégség lezárásával,
elköszönéssel, kapcsolat megszakításával zárjuk le.
Adaptációs lehetőségek:
matematikai nevelés,
külső világ tevékeny megismerése.
Játék előnye:
bátor szóbeli megnyilvánulás,
érzelmek kifejezése gesztussal, mimikával.
Játék hátránya:
beszédgátlás,
halk beszéd,
színtelen, egyhangú beszéd.
Játék akadálya:
kapcsolatteremtés hiánya,
önzés.

Nyelvi játékok
Játék neve: "Vedd a levegőt!"
Felhasználási terület: légzéstechnika fejlesztése.
Korosztály: 4 éves kortól
Fejlesztési cél:
helyes beszédlégzés kialakítása.
Alaptényezők: A gyermekek kényelmesen álló helyzetben helyezkednek el, kissé távol
társaiktól ( szétszórt elhelyezkedés. Kezüket a köldökük fölé helyezik a gyerekek.
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Játék leírása: A tüdőnkben lévő levegőt kifújjuk! Orron át beszívjuk a levegőt gyorsan, majd
szakaszosan pici szünetekkel fújjuk ki!
Adaptációs lehetőségek:
bármely olyan tevékenység előtt melyhez szükséges a beszéd,
a testnevelés valamennyi részterületeire kapcsolható.
Játék előnye:
tudatosabb odafigyelés a beszédlégzésre,
tüdő kapacitás növelése.
Játék hátránya:
figyelemhiány,
a gyermek neme,
szűk „légcsatorna”.
Játék neve: "Vonatfütty"
Felhasználási terület: beszédtechnika gyakorlása
Korosztály: 3 éves kortól
Fejlesztési cél:
ajak izmainak ügyesítése, erősítése,
az ajkakkal képzett hangok zavartalan kialakítása.
Alaptényezők: Elhelyezkedés álló helyzetben ( kényelmes legyen ).
Játék leírása: Az „S” hangot folyamatosan egyenletes hangerővel ejtjük.
Az „S” hangot háromszor megerősítve és elhalkítva ejtjük.
Adaptációs lehetőségek:
drámajátékok belső kellékeként,
testnevelés folyamán,
pihentető feladatként bármely foglalkozás folyamán.
Játék előnye:
ajkak izmait finomítja,
helyes hangzóképzés kialakítását segíti.
Játék hátránya:
renyhe nyelvállás,
náthás orrhangzós, rekedtes hang (meg növekedett mandulák ),
foghiány (fogváltás ).
Játék akadálya:
Játék neve: "Léggömbfújás"
Felhasználási terület: légzéstechnika gyakorlása.
Korosztály: 5 - 6 - 7 évesektől
Fejlesztési cél:
légzéstechnika elősegítése,
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lágy szájpad erősítése,
száj légzés elősegítése.
Játék kelléke: gyermekenként 1 db. léggömb.
Alaptényezők: Kényelmes testhelyzet, léggömb a kézben szájhoz emelve, mindig kifújt
levegővel kezdjük a gyakorlatot.
Játék leírása: Kifújjuk a levegőt, majd orron át beszívjuk és a beszívott levegőt a szájhoz
emelt léggömbbe, fújjuk „Tű - tű”, majd megismételjük ugyanezt a mozdulatsort. A játékban
az győz, akinek a léggömbje nagyobb, kerekebb lesz.
Adaptációs lehetőségek:
nap folyamán bármikor, akár léggömb nélkül is.
Játék előnye:
versengés erősítése,
tüdőkapacitás növelése,
ajakizomzat erősítése.
Játék hátránya:
bátortalanság,
versenyszellem hiánya.
Játék akadálya:
hurutos, náthás hang,
orrhangzós beszéd.
Játék neve: "Kérdés - felelet"
Felhasználási terület:
Korosztály: 5 - 6 éves kortól
Fejlesztési cél:
önuralom erősítése,
az átkapcsolás, gondolkodás fejlesztése - visszacsatolás erősítése -,
beszédgátlás oldása.
Alaptényezők: A gyermekek ülve helyezkednek el. A játékvezető mindig csak egy kérdést
tesz fel. Csak igennel és nemmel válaszolható kérdések lehetnek.
Játék leírása: A játékvezető kérdéseket tesz fel a gyerekeknek (Anyuval jöttél?). A
gyermeknek válaszolni kell oly módon, hogy az igenre helyett „ühüm” - a nem helyett „ü - ű”
hangoztat fejbólintással megerősítve a kérdésre adott választ.
Adaptációs lehetőségek:
külső világ tevékeny megismerése,
Ének - Zene,
Mozgás - torna,
gátlásosság oldása,
kapcsolatteremtés kialakítása.
Játék előnye:
nem kell a gyermeknek megszólalni,
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a kommunikáció alacsonyabb szintjét, formáját tanulja meg.
Játék hátránya:
átkapcsolási készség hiánya,
figyelmetlenség.
Játék akadálya:
rossz kérdésfeltevés,
feladatmegértés hiánya.
Perceptuális (észlelésre épülő)
Szemlélődés, célirányos megfigyelés.
Mennyiségre, minőségre vonatkozó becslés.
Lényeges tulajdonságok kiemelése.
Probléma felismerése.
Megoldási módok keresése.
Egy összetartozó mennyiség felismerése.
Két kép összehasonlítása.
Mérlegelés, fontolgatás.
Változás észlelése.
Mennyiség, szín, forma, állandóság észlelése.
Információk gyűjtése.
Felismerés.
Térbeli tájékozódás, téri viszonyok felismerése.
Mennyiségek viszonyítása.
Rész, egész felfedezése.
Kombinálás.
Analitikus látás.
Szintetikus látás
Összetartozás felismerése.
Motoros (nagymozgások, finom motorika)
Öntögetés.
Rakosgatás.
Egymásba helyezés.
Ritmikus soralkotás.
Méregetés egységekkel.
Kiegyenlítés.
Rajzbeli kifejezés.
Mimika.
Gesztus.
Szétválogatás.
Tárgyak gyűjtése.
Halmazba rendezés.
Sorba rendezés.
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Számlálásnál a tárgyak rendezése.
Tárgyak körberajzolása.
Részekből összerakás.
Az egész részekre bontása.
Rajzolás, színezés.
Tépés, vágás, hajtogatás.
Kivágott minta összeillesztése.
Tükör illesztése.
Párba, sorba, oszlopba helyezés.
Gyöngyfűzés.
Építés.
Verbális (szóbeli)
Ötletek megfogalmazása.
Vita, véleménycsere.
Tárgyak számosságának felsorolása.
Analizálás eredményének megfogalmazása.
Szintetizálás eredményének megfogalmazása.
Magyarázatok.
Gyűjtőfogalomba sorolás.
Következtetések megfogalmazása.
Eredmény megfogalmazása.
Megoldási menet megfogalmazása.
Becslés eredményének megfogalmazása.
Lényeges tulajdonságok megfogalmazása.
Kritikai észrevétel.
Probléma megfogalmazása.
Spontán megnyilatkozások.
Visszaemlékezés megfogalmazása.
Kitalálás.
Új kifejezés megismétlése.
Hasonlóság, különbség megfogalmazása.
Intuíciók megfogalmazása.
Tévedések megfogalmazása.
Ok-okozati időrendi összefüggések felismerése és megfogalmazása.
Szociális
Interakció
Eszmecsere
Együttműködés
Szociabilitás
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Önállóság
Egymás segítése.
Elfogadás
Kapcsolat felvétel – fenntartás.
Szembeszegülés.
Konfliktustűrés.
Konfliktus elkerülés.
Feladattudat
Kitartás
Céltudatosság
Kezdeményező kézség.
Leleményesség

109

110

Felhasznált irodalom
Arthur J. Cropley: Tanítás sablonok nélkül
Utak a kreativitáshoz
Dankó Jánosné:

Az óvodai környezetismereti oktatás korszerűsítésének

néhány

kérdése
Dékáné B. Katalin: Minden kezdet nehéz
Differenciált óvodai bánásmód
Forrai Katalin: ÉZO
1989-es óvodai nevelési program
Gergő Zsuzsa: Az élményfeldolgozás különböző módjai a játékban és a rajzolásban
Óvodai Élet 1999. VII. évf. 5. szám
Gyermek és ifjúságvédelem: Comenius Bt., Pécs, 1997
Dr. Hermann Alice: Óvodás korú gyermekek tájékozottsága a világban
Kisfalviné Lauber Andrea óvodavezetői pályázata
Komplex Prevenciós Óvodai Program
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
Óvodai Nevelés: Dr. Bakkay Tiborné: Közös ábrázolás
Óvodai Nevelés: Dr. Chircev: Az óvodás korú gyermek alkotóképességének fejlesztése
Óvodai Nevelés: Dr. Kalmár Magda: A kreativitásfejlődés jelentősége a személyiség
alakulásában
Perlai rezsőné: Matematikai játékok óvodáskorban
Perlai Rezsőné: Az óvodáskor viselkedéskultúrája
Vasziluliszné Péter Zsuzsa: Néptánc dolgozata
Családi Lap XLV. Évfolyam 96/6.
dr. Popper Péter - dr. Ranschburg Jenő-dr. Vekerdy tamás: Sorsdöntő találkozások
E-book /elektronikus könyv/:


Minden, ami óvoda- Közérthetően szülőknek



Tevékenykedés

közösen

és

hasznosan,

avagy

hogyan

segítsük gyermekünk fejlődését
Pedagógus.hu


Magazin /dr. Kissné Kálmán Marianna klinikai gyermek

szakpszichológus/

Forgács Zsóka: Oviból a suliba
Presserné Véri Katalin: Iskolaérettség játszi könnyedséggel
Jávorné – Pázsikné – Schöcker – Szalontainé – Villányiné - N.Mikó Magdolna:Hasznos
tudnivalók óvodáskorú gyermekekről
2011. évi CXC.törvény a köznevelésről
363./2012.(XII. 17.) Kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról.
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