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1. BEVEZETÉS
Óvodánk 2016. január 01-jétől Kiskunmajsai Napsugár Óvoda néven, önálló
intézményként működik.
Óvodánk vegyes életkorú gyermekekből álló csoportokkal működő 13 csoportos nevelési
intézmény. Programunk gyermekközpontú, a gyermekkép megrajzolásából indul ki, az egyedi
és az életkori sajátosságokra építve.
Pedagógiai programunk olyan szabályokat, elképzeléseket fogalmaz meg, melyek
mindenkor a gyermekek érdekeinek érvényre juttatását segítik elő.
A gyermeket - mint fejlődő személyiséget- szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodánk
kiegészítő esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
Hangsúlyozzuk a gyermekek testi – lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését
és a közösségi élet minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel együtt.
A gyermeket fejlődő személyiségnek tekintjük, melynek meghatározói: a genetikai
adottságok, az egyéni érési ütem, az egyén fejlődésének sajátos törvényszerűségei, a
környezet és a nevelői hatások.
Óvodai nevelésünkben nagy figyelmet fordítunk a gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatására, az emberi jogok, és a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával
oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a
családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során, érvényesíti az intervenciós
gyakorlatot,

azaz

a

segítségnyújtás

családhoz

illesztett

megoldásait,

melyben

a

nevelésközpontú szemlélet tükröződik. Programunkban élőtérbe helyezzük a szociális
nevelést, mely magában foglalja a pozitív magatartásformák elsajátítását, az egymás iránti
tisztelet megalapozását. A gyermekek megtanulnak eligazodni a környezetükben, az
anyanyelvi nevelés során megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni. Mindezekkel
előkészítjük, hogy az életben a gyermekek megállják a helyüket.
Programunk

a

gyermek

alapvető

tevékenységére,

a

játékra,

a

mozgásra,

a

kommunikációra és a katartikus élményt nyújtó mesére épít.
Törekszünk a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának
megerősítésére, az egyenlő esélyek biztosításával.
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Az óvodapedagógusoknak úgy kell közvetítenie kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás
gyermekek

érzelmileg,

szociálisan,

és

értelmileg

gazdagodjanak,

képességeik

kibontakozhassanak. Ismernie kell a módját, és vállalni azt a felelősséget, hogy úgy vezesse el
a gyermekeket az óvoda-iskola átmenet küszöbéig, hogy a tanuláshoz szükséges képességei
alkalmassá tegyék az iskolai tanulás megkezdésére. Kedvező iskolai légkörben készen
álljanak az iskolai életre, a tanító elfogadására.

Pedagógiai programunk elnevezésének indoklása
A kiskunmajsai Napsugár Óvoda 1995-ben „AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEKÉRT”
elnevezésű alapítványt hozott létre.
Pedagógiai Programunk e gondolat jegyében az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA
NEVELÉS címet kapta.
Alapértékünk az egészség megőrzése, az edzettség biztosítása. Ez az alapja annak, melyre
minden boldog, mosolygó gyermek építkezhet, ennek birtokában lesz nyitott, kíváncsi,
érdeklődő.
Óvodai programunkat az Alapprogram alapján készítettük el. Saját programot írunk a fenti
elnevezéssel. Kiemelt helyet kap a táplálkozás, a mozgás, az edzettség biztosítása, az
egészségvédelem, a mentálhigiénia és az egészséges környezet.

1.1.

ÓVODAI

NEVELÉSI

PROGRAMUNK

A

KÖVETKEZŐ

TÖRVÉNYEK,

RENDELETEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL MÓDOSULT

1. A kormány 363/2012.(XII.17) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
2. Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012.(X.8.) EMMI rendelete a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról
3. Az emberi erőforrások miniszterének 17/2013. (III.1.) EMMI rendelete a nemzetiség
óvodai nevelésének irányelve kiadásáról
4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
köznevelési intézmények névhasználatáról
5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
6. 15/2013. (II.26.) Pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
7. Az 1991-es gyermeki jogok egyezménye
8. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
9. TÁMOP. 3.1.4 -08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésInnovatív intézményekben

7

1.2.
I.

AZ ÓVODA ADATAI
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1. A költségvetési szerv megnevezése: Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
2. Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy Zsilinszky u. 14.
3. Telephely megnevezése: Napsugár Óvoda Fő utcai telephelye
4. Telephely címe: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 111.

II.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
1. A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése:Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
2. Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.
3. A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kiskunmajsa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
4. Székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

III.

A költségvetési szerv tevékenysége
1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott óvodai ellátás
2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása
3. Szakágazat száma: 851020
4. Szakágazat megnevezése: Óvodai nevelés
5. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) és r)
pontjával meghatározott óvodai nevelés és a többi gyerekkel együttnevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, nemzetiségi óvodai
nevelés.
A Nkt. 8.§-a alapján ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyerekek
óvodai nevelését. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. A szakértő és
rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő
pedagógus igénybevételével történik.
A költségvetési szerv ellátja a gyermekétkeztetési feladatokat is.
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6. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése

1.

Kormányzati
funkció szám
041233

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

2.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3.

091120

4.

091130

Sajátos nev. igényű gyerekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai (sajátos nevelési
igényű az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes
előfordulása
esetén
halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral /súlyos tanulási,
figyelem-vagy
magatartásszabályozási
zavarral/küzdő gyermekek integrált óvodai
nevelése)
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai (kizárólag magyar nyelven folyó roma
kisebbségi óvodai nevelés)

5.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai

6.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

8.

096030

9.

104035

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának
biztosítása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében

Sorsz.

Kormányzati funkció megnevezése

7. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunmajsa Város
közigazgatási területe
8. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat

IV.

A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
1. A köznevelési intézmény típusa: köznevelési intézmény
2. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
3. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az intézmény
költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között önállóan gazdálkodik
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4. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a
köznevelési intézményben
Sorsz.
1.
2.

Feladat ellátási hely megnevezése
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
Székhely: 6120 Bajcsy-Zs. u. 14.
Napsugár Óvoda Fő utcai telephely
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 111.

Maximális gyermek
létszám
225 fő
100 fő

2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA
Kiskunmajsa a Duna-Tisza közi síkvidék keleti peremének középső területén helyezkedik
el Bács-Kiskun megyében. Országosan is a kisméretű kistérségek közé tartozik. Mindössze
hat település alkotja. (Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát,
Szank). Területe: 221.099 km2. A település legfőbb vonzereje az élmény-és gyógyfürdő
amely 1700 méteres mélységből feltörő 72 0C natrium-hidrokarbonátos hévízre épült, mely
európai viszonylatban is az egyik leggazdagabb mező. A fürdő és a gyógyvíz már csaknem 25
éve szorosan hozzákapcsolódik Kiskunmajsa nevéhez. Általa a város jövőjének egyik
meghatározó pillérévé vált az idegenforgalom.
Kiskunmajsán két óvoda, egy önkormányzati, egy egyházi fenntartású intézmény
működik. Intézményünk épületei régiek, családi házból lettek átalakítva. Egy épület részünk,
ami újként óvodának épült. Két telephelyen működik óvodánk. A Bajcsy Zs. u. 14. sz. alatt 9
csoporttal, a Fő u. 111. sz. alatt 4 csoporttal. Minden csoportunk vegyes életkorú.
Óvodánk nevelői közössége törekszik a meleg családias légkör kialakítására, hisz a
gyermek harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele az elfogadó szeretet és biztonság.
Játékos formában fedezzük fel a körülöttünk lévő világ csodáit sok-sok verssel, mesével és
dallal.
Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, fontosnak tartjuk a szülőkkel való
együttnevelést.
Intézményünk befogadó, magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda.

3. KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Óvodánk szakmailag önálló intézmény, a családi nevelést kiegészítve végzi nevelő
munkáját. Vállalja a 3 - 7 éves gyermekek nevelését, fejlesztését az iskolába lépésig.
Óvodánkban arra törekszünk, hogy:

10

a nevelés központjában a gyermek, a pedagógus és a szülő álljon, akiknek
kötelességeik és jogaik egységet alkossanak
gyermekeink óvodás életüket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék,
a gyermekek személyiségét sokoldalúan fejlesszük, a helyi adottságokat és
lehetőségeket kihasználva,
a szülőkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, bizalmukat és együttműködésüket elnyerjük.
Fontos számunkra, hogy:
örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára,
igényesen, felkészülten, minden lehetőséget kihasználva dolgozzunk,
a szülőkkel kialakított partnerkapcsolatot tovább mélyítsük.
Az óvoda minden dolgozója arra törekszik, hogy a város elismert intézménye legyünk!
Mindezekre biztosíték a munkánk során:
a pozitív viszonyulás egymáshoz,
a jó munkahelyi légkör,
a kulturált magatartás,
elfogadó, segítő, támogató attitűd

4. Gyermekkép, óvodakép
4.1.

Gyermekkép

Pedagógiai programunk abból indul ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem
helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális
lény egyszerre.
Nevelésünk középpontjában mindenekelőtt a gyermek áll. Fejlődő személyisége sok
lehetőséget biztosít a tervszerű fejlesztésre.
Az óvodában eltöltött évek maradandó élményeket nyújtanak a gyermekeknek. Itt
sajátítják el a modellt nyújtó felnőttől a közösségi élet szabályait, az erkölcsi normákat.
Célunk olyan gyermek nevelése, aki az óvodába érkezéskor bátorítást, mosolyt,
kedvességet, szeretetet, megértést vár és kap. Aki az óvodáskor végére reális önképpel,
önismerettel bír, megfelelő társas kapcsolatokra tesz szert, elfogadja az együttélés közösségi
szabályait, formálódik kudarctűrő képessége és képes a tiszteletadása.
Önálló feladathelyzetbe kerülése során képes annak megoldására, kooperatív- szociális
magatartással tudja kezelni a felnőttekkel és gyerekekkel kialakult viszonyát.
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki
személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára,
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hogy egyforma magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s a meglevő
hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Óvodai
nevelőmunkánk tevékenységközpontú, mely támogatja a gyermekek egészséges fejlődését,
hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, és az egyéni adottságaira építve
figyelemmel kíséri azoknak a képességeknek a folyamatos kialakulását, amelyek segítik őt az
iskolai életre való felkészülésben.

4.2.

Óvodakép

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes,
mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad
játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és
szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve
alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és a szülők
tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló és a családi nevelés kiegészítője, a
gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Valljuk, hogy óvodás korú gyermek
nevelésének elsődleges, pótolhatatlan, a gyermek nevelésében alapvető szerepet betöltő
színtere a család.
Az óvoda pedagógiai tevékenységi rendszere a tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú
gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában miközben
teljesíti funkcióit / óvó-védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő) a gyermekekben
megteremtődnek a következő életszakaszban (a kisiskolás korba) való átlépés belső
pszichikus feltételei.
Óvodánk biztosítja a gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a
személyiség kibontakoztatását a hátrányok csökkentését az életkor és az egyéni sajátosságok,
valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével felvállaljuk a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek ellátását is.
Óvodai nevelésünknek az emberi értékek közvetítéséről is gondoskodni kell. Az
óvodánkban állandó értékrendnek kell lenni.
Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki

személyiségvonások

fejlődését.

Óvodánk

tevékenységrendszere

környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.
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és

tárgyi

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápoljuk, erősítjük annak átörökítését, nyelvi nevelésüket a multikulturális
nevelésen alapuló integráció erősítését.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok, a migráns családok gyermekeinek
nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását.

5. PEDAGÓGUS ATTITŰD
Olyan pedagógus, akire a pedagógia optimizmus, a humanizmus jellemző. Tiszteli munkatársait, a
szülőket. Megértő, elfogadó, együtt érző, toleráns, állandó értékrenddel rendelkezik. Nyitott az újra,
innovatív és kreatív, törekszik a pedagógia megújulásra. Jellemző rá az önképzés, a továbbképzési
igény. Minden tagóvoda, a helyi sajátosságaihoz alkalmazkodik, hagyományait szem előtt tartva
igyekszik minél színesebbé tenni profilját

Családlátogatás során a diszkréció és tapintatosság
Az individualizálva szocializáció segítése
Beszoktatásnál – szerepelsajátítás segítése konkrét körülírással
A barátságok preferálása az egyén és a csoport fejlődésére – közösségalakítás,
közösségi beállítódás fejlesztése érdekében
Az önérvényesítés és konformizmus egészséges arányának megőrzésére törekvés
az igazságosság és méltányosság érvényesítésével (árulkodás, csúfolódás kezelése)
A csoportkohézió erősítése a közös élmények, távlatok hagyományok és ünnepek
átélésével.
A konfliktusok és a „nemet” mondás megélése, értelmezése a gyermek és önmagunk
számára ( a személyeskedés és érzelmek szintjéről a tény szintjére koncentrálni), a
győztes- győztes megoldásra törekvés.
Az őszinteség megnyilvánulása ne vonjon maga után retorziót és negatív
visszacsatolást, reflektív attitűd érvényesítése
Személyes minta és példamutatás
Értékelésnél preferáljuk a személyre szóló, egyéni sajátosságokra alapuló, konkrét
helyzetre vonatkozó megerősítést és a közösség előtt történő erkölcsi elismerést
Élmények, tapasztalatok, tevékenységek biztosítása az érzelmek átéléséhez
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6. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, CÉLJAINK
Intézményünkben

a

gyermekek

teljes

személyiségének

fejlesztése,

értékrendjük

megalapozása, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, készségeik,
attitűdjeik) kialakítása, bővítése és fejlesztésével, megértésével és alkalmazásával érdekében a
legfontosabb a gyermeki jogok tiszteletben tartása mellett:

A gyermekek testi-lelki szükségleteinek figyelembe vétele
Az értelmi képességek fejlesztése a különféle információs csatornákon nyert
információk értelmezésével, megértésével, alkalmazásával
Önálló ismeretszerzési igény felkeltése,
Önismereten

alapuló,

hatékony,

egyéni

tanulási

technikák

és

módszerek

megalapozása, elsajátítása
Nyitottság, igény és fogékonyság az emberi kapcsolatokra, barátságokra
Az egyén önmegvalósítása, képességeinek kibontakoztatása a csoportnormák betartása
mellett
Egészséges életmód iránti igény megalapozása és kialakítása az egészséges életvitel,
egészségvédelem technikáinak elsajátításával
Környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása a rendszerszemléletű gondolkodás
megalapozásával
Nemzeti identitástudat és hazaszeretet megalapozása szülőföldünk, lakóhelyünk és népünk
kultúrájának, hagyományainak és történelmi emlékeinek megismerésével, megőrzésével és
tiszteletben tartásával

Célunk:
A gyermek/tanuló fejlettségét figyelembe véve, olyan elfogadó nevelés – oktatás
megvalósítása, amely az egyetemes társadalmi és természeti értékek közvetítésével
teremti meg az egész életen át tartó tanulás megalapozását
Az óvodai nevelés: segítse elő a gyermek harmonikus, sokoldalú fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakoztatását, az életkori és egyéni sajátosságok és
szükségletek, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével
Az iskolai nevelés: a személyiség fejlesztése a társadalmi közmegegyezésen nyugvó, a
történetiségre és a nemzeti hagyományokra épülő értékorientált műveltség
közvetítésével. Felelősségteljes magatartást tanúsító, önnevelésre képes, önállóan és
alkotóan gondolkodó, konfliktusokat kezelni tudó, a szép befogadására alkalmas
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egyéniségek nevelése.
Alapvető célkitűzésünk az óvodai és az iskolai tevékenységek valamennyi területén és
szintjén a személyiségre orientált, gyakorlatias oktatás - nevelés megvalósítása.
Pedagógiai programunk pedagógiai koncepciója szerint gyermekközpontú. Olyan
alapvető ismeretek birtokába juttatjuk gyermekinket, melyek segítségével képesek
bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, óvoda lakóhely, majdan
munkahely) valós életének gyakorlatába: dönteni tudnak egyedül – vagy szüleik
gondviselőik segítségével – továbbtanulásukról, további életükről, nyitottak a tágabb
környezet történései iránt.
Olyan igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy
magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez.

7. AZ ÓVODA NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI
Beilleszkedési

nehézségekkel

és

figyelemproblémával

küzdő

gyermekek

szocializációjának támogatása, az óvodai környezetbe dramatikus, játékos és kreatív
tevékenységekkel, módszerekkel.
A

gyermekek

önkifejezésének

fejlesztése

játékon,

bábon,

mesén,

kreatív

tevékenységén keresztül (ábrázolás, építőjáték, boltos játék, postás játék, társas játék,
kártyajáték, stb.)
Az alkalmazkodóképesség növelése énekes játékok, népi játékok, néptánc, aerobik
segítségével.
Énkép alakítása sok beszélgetéssel.
A különbözőség elfogadására nevelés.
Az iskolakezdéshez szükséges képességek, kompetenciák pl.: figyelem önmagukra és
másokra, kitartás, verbalitás, ritmusérzék fejlesztése
Az óvodai nevelés feladata továbbá az óvodás korú gyermekek testi és lelki
szükségleteiknek kielégítése, valamint a sajátos nevelési igényű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, a BTMN-s gyermekek életfeltételeinek óvodai biztosítása, és
megfelelő integrálása.
Ugyanakkor fontos feladat a szociálisan hátrányos gyermekek a HH-s, HHH-s
differenciált fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, az otthoni hiányosságok
pótlása.

7.1.

Az egészséges életmód alakítása

Gondozás kiemelt szerepe
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Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a
gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekkel, egyúttal segíti önállóságuk
fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
A gyermek a kéréseit, kívánságait bátran mondja meg, mindezt meghitt párbeszédes
kapcsolatban.
Megismeri és használja a gondozással kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket,
udvariassági formákat.
Az óvoda biztosítson a gyermekek számára egészséges környezetet. Az udvar legyen
tiszta, a fű ápolt és gondozott a lehetőségekhez mérten. A homokot nyáron és tél
végén cseréljük ki a homokozóban.
Az óvónők a szülők segítségével bővítsék az udvari játékokat, főleg fából készült vagy
színes, stabil műanyag játékokkal. Az udvari játékok legyenek balesetmentesek, ha
hibás az óvónő vonja ki a forgalomból, javíttassa meg.
Az óvónő tegye lehetővé, hogy az udvari környezet ápolásában, védelmében, az
eszközök megóvásában a gyerekek is részt vehessenek.
Az óvónő az időjárásnak megfelelően vigye a gyermekeket az udvarra, annak napos,
vagy árnyékos részére.
Az óvoda belső helyiségei, /csoportszobák, folyosók, mosdó / berendezései feleljenek
meg

a

gyerekek

életkori

sajátosságainak,

legyenek

tiszták,

gondozottak,

balesetmentesek és megfelelő hőmérsékletűek. Gyermekmagasságban 22-24°C.
Az öltözőben minden gyermeknek legyen öltözőszekrénye, vagy polca és fogasa, ahol
tárolja saját ruháját és önállóan tud öltözni, vetkőzni.
A csoportszobák színterei a játéknak, étkezéseknek, az alvásnak, pihenésnek, ezért
szükség szerint az óvónő, a pedagógiai asszisztens és a dajka rendezze át a megfelelő
tevékenységeknek. Mindig megfelelő hely álljon rendelkezésre. A berendezések
elhelyezése legyen praktikus, esztétikus.
Ha mesterséges világítást használunk, legyen szabványnak megfelelő.
Szellőztessünk naponta többször, főleg étkezés után, fektetés előtt, de bármely
napszakban, ha szükséges.
Az egészséges és tiszta környezethez járulnak hozzá a dajkák a mindennapos
takarítással porszívózással.
A baleset megelőzés minden dolgozó feladata.
A csoportszobában állandóan álljon ivóvíz a gyerekek rendelkezésére. A téli
hónapokba nem maradhat el a párologtatás. Fokozottan figyeljünk a házirendben is
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szereplőkre, a ruhákra, a cipőfűzőkre, csatok, láncok stb. használatára. Vigyázzunk a
gyermekek testi épségére az óvoda bármely részén (hinta, mászóka, csúszda, stb.)
Baleset esetén az óvónő a pedagógia asszisztens vagy dajka a leggyorsabban jutassa a
gyermeket orvoshoz. szükség esetén értesítse a szülőt.
A napközben megbetegedett gyermeket különítse el, értesítse a szülőt. A tüneteknek
megfelelően csillapítsa a lázat vagy a fájdalmat.
Ha az óvónő a gyermeken bármilyen gyanús tünetet észlel, konzultáljon a szülővel
(átmeneti vagy tartós neurotikus panaszok, látás, hallásprobléma)
A bevizelő, beszékelő, nemi szervével játszó gyereket soha ne szégyenítse meg. A
megoldáshoz kérje a szülő és a szakember segítségét.
Betegség után a gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Az óvodában az
gyermeknek gyógyszert beadni nem szabad, a szülő azt nem hozhatja be. ( Tetvesség
esetén, védőnői igazolással jöhet óvodába)
A sajátos nevelési igényű, és szociálisan hátrányos gyermekek egészségi állapotának
megfelelő bánásmód biztosítása.

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben a korban
kiemelt jelentőségű.

Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése
a gyermek gondozása, testi szükségletinek, mozgásigényének kielégítése
a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
a gyermek egészségének védelme, edzése
az egészséges életmód, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, a testápolás az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása,
a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakítása
a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a szociálisan hátrányos helyzetben lévő
gyermekek integrált nevelése.
Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek önállóan, figyelmeztetés nélkül mosnak kezet, törölköznek meg.
Ruhájukat ki és be tudják gombolni.
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Önállóan használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére, tisztaságára. A tisztálkodási
eszközöket a helyére teszik.
Tudnak fogat mosni, igénylik annak rendszerességét.
Önállóan megfésülködnek, hajukat rendben tartják.
Szükség esetén használják zsebkendőjüket. Önállóan végzik az önkiszolgálást,
természetes örömmel végzett teendőnek tekintik.
Segédkeznek az ágyak berakásánál, a teremrendezésénél.
Tevékenységeik során önállóan végzik feladataikat, segítenek társaiknak és a
felnőtteknek.
Megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek.
Ruháikat, ágyneműiket összehajtogatják, ízléses elrendezésre törekednek.
Észreveszik, ha fáznak, ha melegük van, ennek megfelelően öltöznek.
Az evőeszközökkel óvatosan bánnak.

Étkezés, táplálkozás
A 3-7 éves korosztály növekedésének, fejlődésének és testfelépítésének biztosítása:
A napi 65-70%- óvodai étkezésnek biztosítania kell a megfelelő arányú fehérje,
szénhidrát, kalcium, vitaminok és rostos anyagok bevitelét a szervezetbe.
A gyermeki igényeknek megfelelő változatos tízórai és ebéd biztosítása, az ételt
szállító vállalkozó feladata.
A vitaminok beiktatásával kiemelten és fokozottan segíteni kell a zöldségek és
gyümölcsök megfelelő arányú és rendszeres bevitelét a szervezetbe.
Az étrend, az ételek minősége legyen a gyermekek szükséglétének megfelelő.
Fontos az óvodai és otthoni étkezés összeegyeztetése, az időben kifüggesztett heti
étrend segítségével.
A táplálkozás feltételes reflexei kialakulásához biztosítani kell az azonos időben
történő étkezéseket.
Folyadék (víz) egész nap álljon a gyermekek rendelkezésére.
Étkezés közben, vagy azon kívül a gyermek annyi folyadékot ihasson, amennyit kíván.
A gyermekek egyéni étkezési táplálkozásának figyelembe vétele.
A heti „vitaminnapok” - gyümölcs napok beiktatása minden csoportban legyen
rendszeres.
A szociálisan hátrányos gyermekekkel megismertetjük az alapvető étkezési szokásokat, a
számukra ismeretlen ételeket.
18

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Étkezés közben kulturáltan viselkednek
Igényelik az asztal és környezetének esztétikus rendjét
Szükség szerint használják a szalvétát, és a rendszeres odakészítéséről ne
feledkezzenek meg
A kés-villa megfelelő használata rendszeresen gyakorolva igényükké válik
Érzik, hogy mennyi az étel és ital mennyiség, amely elfogyasztására képesek.
Minden kultúrából érkező gyermek óvodáskorban nyújtott felnőtt ,,modellt” utánozva
eljut önmaga optimális szintjére.
Megfelelő közösségi magatartásra képesek, az esetleges holt idő, vagy váratlan
várakozási idő alatt.

Pihenés, öltözködés
Az óvodai élet megfelelő szakaszában más-más alvás és pihenési igény biztosítása.
Halk, nyugodt légkör megteremtésével (zene, dúdolás, rövid mese) nyugalmi állapotra
való ráhangolás.
A nagyobb alvásigényű és csak pihenő gyermek számontartása, igényeik kielégítése.
A kényelmes testi állapot megteremtése, a pizsama használat biztosítása.
Az óvónő állandó gyermekek közötti tartózkodásával a nyugalmi feltételek biztosítása.
(betakargatás, mellé ülés stb.)
A pihenéshez szükséges kedvező körülmények megteremtése (megfelelő nagyságú
fektető ágy – szellőztetett csoportszoba – párologtatás)
A gyermekek egyéni

testi szükségleteinek

számontartása, szükség szerinti

odafigyeléssel (feszült érzelmi állapot, telt gyomor, kispárna használatának igénye)
A sajátos nevelési igényű gyermekek segítése, a rájuk történő maximális odafigyelés.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Kis segítséggel fel és le tudják venni a ruháikat.
Ki és begombolnak, megkötik a cipőfűzőt.
A levetett darabjaikat igényesen, összehajtogatva teszik a megfelelő helyre.
Önállóan és megfelelő sorrendben öltözködnek, vetkőznek.
Ágyneműiket összehajtogatják.
Ha fáznak vagy melegük van, segítenek magukon.
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Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára.

Baleset megelőzés
Az óvodáskorú gyermekre leselkedő baleseti és veszélyforrások csökkentése.
Az értelmi képességeiknek megfelelő magyarázat, beszélgetés, szemléltetés, könyvek,
filmek, a valós élet, a séták alkalmával.
A közlekedési eszközök, szituációk közös megbeszélésével a következtetések önálló
levonása.
Az uszodában történő helyes viselkedés megtanítása!
A tisztítószerek, mérgek hatásának tudatosítása.
A barkácsolási eszközök megismertetése, mintaszerű használata.
A tormaszerek is lehetnek baleseti veszélyforrások (gurulóátfordulás, ugrások,
bordásfal, dobások erőssége, stb.)
A reagáló képesség fejlesztése, a tűrési képesség erősítése a késleltetett tevékenységek
szükség szerinti előnye (átkelés a zebrán)
A sajátos nevelési igényű gyermekek különösen veszélyeztetettek, akár látás, akár
hallás, vagy mozgáskorlátozottság vonatkozásában, így a rájuk való maximális
odafigyelés elengedhetetlen.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Tisztában vannak a gyerekek azzal, hogy vannak balesetveszélyes tevékenységek,
eszközök (kerékpár, nyaralás során történő balesetek, téli balesetek, kapucni, esernyő,
mászókák, csúszda.)
Tudják, hogy személyes tárgyaikat csak megfelelő helyen lehet használni (gyűrű,
fülbevaló, karóra.)
Tudják, hogy az apró játék is okozhat balesetet (gyöngyök, legók lenyelése stb.) azért
nem szabad szájába venni stb.
A nagyobb gyerekek a legkisebbeket tudatosan megóvják, vagy figyelmeztetik a rájuk
váró veszélyekre.

Környezettudatos magatartásra nevelés
Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása, az egész nap
folyamán figyelve a nevelési lehetőségeket, s beépíteni az óvodai tevékenységekbe.
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Az óvodás gyermekek környezettudatos magatartásának megalapozása, az egészséges
életmód szokásainak gyakorlása során is.
Felismertetni a gyermekekkel, hogy mindennapi életünk is hatással van a környezetre.
A gyermekeken keresztül a szülők szemléletformálása a tudatosabb életvitelre
neveléssel az élhetőbb környezet kialakításáért, felelősségük felébresztése.

Mentálhigiénés nevelés az óvodában
Az egészséges életmód egyéb feladatai mellett a mentálhigiénés nevelésre való tudatos
odafigyelés.
Felismerni, hogy mely gyermek érkezik állandóan zaklatott körülmények közül
(negatív otthoni hatások).
E gyermekek negatív óvodai tevékenységeinek megértése, esetenként elfogadása,
kompenzálása.
A brutális, lelki terror alatt lévő gyermekek esetének jelzése a gyermekvédelmi
felelősnek, majd a Gyámügyi Hivatalnak, Családsegítő szolgálatnak.
A szülők jelenlegi televízió és videó nézési szokásainak átformálása-javaslatokkal.
Nagyon fontos a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a lelki egyensúly
biztosítása, annak megtartása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a lelki egészség megóvása, a derű, és a
optimizmus, a kitartás képességének erősítése.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek a mesék pozitív hatásának köszönhetően pozitív szemlélettel viszonyul
barátaihoz, a közösséghez a negatív érzelmi hatásokra is érzékeny, de főleg a
pozitívakra reagál, ez adja belső tartását, „életszemléletét”.
Elítéli és megkülönbözteti a jót a rossztól. Erkölcsi érzelmeit a jó, a hasznos, a szeretet
irányítja. Mentes a rosszindulattól, nem szereti a gonoszt. Nincsenek előítéletei,
elfogadó a mássággal.
Valósuljon meg a gyermek optimális fejlődése, alakuljon ki az egészséges életmód és
harmonikus

életvitel

igénye

a

testi-lelki

szükségletek

egészségmegőrzés az egészségvédelem szokásainak formálásával.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
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kielégítésével

az

Testi-lelki szükségletek felismertetése, kielégítése a rugalmas napirend és a
biztonságos környezet kialakításával a baleset- megelőzés szabályainak ismeretével.
Az

önállóság

fejlesztése

a

testápolási,

étkezési

és

öltözködési

szokások

megismertetésével, gyakorlásával és beépülésével, az egyéni érési ütem és az egyéni
szükségletek figyelembevételével.
A testséma fejlesztése az önismeret, az edzés, mozgás, levegőzés és gondozási
feladatok által, a pozitív én- kép alakításával.

Szociális kompetenciák
Az együttműködés, az egymástól való tanulás és az egymás segítésének
megalapozása,

fejlesztése

a

szokásokhoz

kapcsolódó

viselkedési

normák

megismerése, elsajátítása által.
Az egymással szembeni tolerancia megalapozása, fejlesztése az önkiszolgáló
tevékenységek gyakorlása során.

Kognitív kompetenciák
Percepció fejlesztése a tér -, és vizuális érzékelés fejlesztésével a tevékenységek során.
Belső motiváció kialakítása, erősítése a tapasztalatszerzéssel, az önismeret alakításával
és a pozitív megerősítés által a mindennapi gondozási tevékenységekben.
Gondolkodás fejlesztése a szabálytudat, feladattudat, feladattartás fejlesztésével.

Speciális kompetenciák
A harmonikus életvitel megalapozása az önmaga és környezete iránti igényesség
felkeltésével, folyamatos pozitív megerősítés által- tehetséggondozás,
A harmonikus és differenciált mozgás fejlesztése, a nagymozgások és a
finommotorika koordinálása által.

Nyelvi-kommunikációs kompetenciák
Általános és relációs szókincs gazdagítása,
Szóbeli instrukció alapján történő feladatvégzés gyakorlása az egyéni sajátosságok és
fejlettségi szint figyelembe vételével,
Különböző kifejezésmódok gyakorlása a kapcsolódó tevékenységekben,
Udvariassági formák gyakorlása a kérés- elfogadás megfogalmazása által,
Beszédfegyelem fejlődése a tevékenységek során,
22

Metakommunikációs jelzéseket felismerése, megértése.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó feladatok
A gyermekek meglevő készségeire, képességeire és szokásaira alapozva az egyéni
szükségletek és egyéni ritmus figyelembe vételével történő fejlesztés.

Kompetens pedagógus attitűd
Személyes példamutatás, elfogadás, mintaadás,
Önállóság és pozitív viszonyulás támogatása – pozitív megerősítéssel, dicsérettel,
differenciálással, a segítségkérés kivárásával, rávezetéssel, magyarázattal, szemléltetés
bemutatással.

7.2.

Érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés

Jellemző az óvodáskorú gyermekre magatartásának érzelmi vezéreltsége. A személyiségén
belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos és elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában
érzelmi biztonság, derűs szeretetteljes légkör vegye körül.
Éppen ezért szükséges, hogy:
Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék
Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti
kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
Az óvoda párhuzamosan segítse a gyermek erkölcsi szociális érzékenységének
fejlődését, én-tudatának kialakulását és engedjen teret, önkifejező, önérvényesítő
törekvéseinek.
Az óvoda nevelje a gyermekeket annak elfogadására, megismerésére, hogy az
emberek különböznek egymástól, hogy az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a
gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit, nevelje a gyereket a
különbözőségek, elfogadására, tiszteletére.
Fontos, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek érzelmileg biztonságban legyenek,
bátorítást, megerősítést kapjanak.
A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő alacsonyabb fejlettségi szinten álló
érzékszervi, értelmi, vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése
speciális

ismereteket,

szakemberek,

megfelelő
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pszichológus,

logopédus,

gyógypedagógus, konduktor, stb. közreműködésével.
A gyermekek testi és lelki fejlődéséhez teremtsünk barátságos derűs légkört, mert ez
az alapja a tevékenységek sikeres elvégzésének.
Mivel a közösségi élet kerete a napirend, minden óvónő úgy állítsa össze, hogy
rugalmasan alkalmazkodjon az óvoda külső, belső igényeihez, a kérésekhez.
A gyerekek óvodai beszoktatását a szülőkkel közösen megbeszélve, fokozatosan
tegyük lehetővé. Fokozatosan figyeljünk ilyenkor a gyerekek érzelmeire.
Készítsük elő a csoport többi tagját az új gyermekek befogadására.
A csoportszobákat és a kiszolgáló helyiségeket, mosdót, öltözőt díszítsük
hangulatosan,

stílszerűen,

de

ne

zsúfoltan.

Csak

esztétikailag

kifogástalan

díszítőelemek kerüljenek a falakra.
Az óvónő legyen modellértékű személyiség, irányítsa a gyermekek közösségi életét, a
pozitív közösség formálódását tegye lehetővé.
Használja ki a közte és a gyermekek között kialakult érzelmi köteléket.
Az óvónő magatartása legyen határozott, de barátságos, szeretetteljes, következetes,
őszinte és hiteles.
Tudja tolerálni a másságot, a gyerekek egyéni sajátosságát vegye figyelembe.
Próbálja meg fokozatosan alakítani a gyerekek tűrő és konfliktusmegoldó képességét.
Nevelje őket egymás elfogadására, tiszteletére, a mások eredményeinek elismerésére.
Beszélgessen sokat a gyerekekkel, ne kerüljön senki perifériára.
Legyenek a csoportnak saját ünnepei, hagyományai: pl. születésnap, anyák napja,
évzáró, kirándulás stb.
Értelmi

képességeiknek

megfelelően

legyenek

részesei

nagyobb

társadalmi

ünnepeknek is, készüljenek erre lelkileg is.
Alakuljon ki a szülőföldhöz való kötődés, séták, kirándulások, beszélgetések során.
A gyermekek szűkebb és tágabb környezetének megismertetésével egyidejűleg
történjen meg a hazaszeretet érzelmi megalapozása.
Éreztesse meg az óvónő a gyerekekkel, hogy nemcsak egyéni öröm létezik, hanem
közös összefogással csapatszellem is.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet töltsön be.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős
az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
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felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Önmagunk és egymás megismerése és az élmények közös átélése által valósuljon meg
a közösségfejlesztés.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Az érzelmi intelligencia megalapozása, fejlesztése, az önmagához való pozitív
viszonyulás kialakulásával az önbizalom, önfegyelem és önértékelés megalapozása
érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben,
Az érzelmek szabad átélésének biztosításával (nem kell mindent megmagyarázni),
Szabad véleménynyilvánítás lehetőségének biztosításával,
Lelkiismeret furdalás nélküli „nemet mondás” lehetőségével,
Az öröm és őszinteség szabad megnyilvánulásának biztosításával,
Saját erősségek, gyengeségek megismerésével, elfogadásával,
Humorérzék fejlesztésével,
Közösségi életre felkészítéssel,
Mindezt udvarias, tapintatos, szeretetteljes és bizalmas légkörben.

Szociális kompetenciák:
Szociális képességek fejlesztésével a szocializáció segítése.
Egymás megismerésével, egymás és a különbözőség elfogadásával, a szabad
társválasztással,
Kapcsolatteremtés, empátia, és a kooperáció fejlesztése,
Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való pozitív viszonyulás kialakításával a
közösségbe való beilleszkedés fejlesztése,
Az önként vállalt és kötelező jellegű tevékenységek során a kezdeményezőkészség,
szervezőkészség, együttműködő-, alkalmazkodó képesség, valamint a segítségkérés,
nyújtás, tolerancia képességének fejlesztése,
A késleltetés, lemondás, kivárás képességének erősítése,
Felnőttekhez, a közösséghez és a tágabb környezethez való pozitív viszonyulás,
kötődés alakítása,
Érzelmek, helyzetek, konfliktusok kezelésének képességfejlesztése különböző
stratégiák megismertetésével, beépülésével,
A csoportkohézió fejlesztése élmények, távlatok, ünnepek átélésével,
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A csoportszerveződés alakítása a szerepelsajátítás segítségével, az önérvényesítés és
konformizmus helyes arányára törekvéssel.

Kognitív kompetenciák
Az intellektuális és erkölcsi érzelmek megalapozása, fejlesztése, megerősítése,
A spontán érdeklődés, kíváncsiság, egymástól való tanulás erősítése, fejlesztése, a
tudásvágy és problémamegoldás kialakításának segítése a tapasztalatok, élmények és
cselekedtetések által,
Az öröm, a siker, a kudarc átélése a szeretet és harag megnyilvánulási lehetőségének
biztosítása a csoportnorma keretei között,
Igazságérzet alakítása: legyen képes küzdeni a saját igazáért és elfogadni a másikét,
Kötelességtudat fejlesztése: a vállalt és kötelező feladatok teljesítésével,
Felelősségérzet fejlesztése: az igazmondással és őszinteséggel,
Nemzeti identitástudat fejlesztése: az „én-kép”, a szűkebb és tágabb természeti-,
társadalmi-, kulturális környezet megismerésével, tiszteletével.

Speciális kompetenciák
Az egyéni szociális képességek kibontakoztatásának lehetősége egyéni feladatadással,
tehetséggondozással,
Az esztétikai képességek fejlesztésével, a szép és jó kategóriák megláttatása, pozitív
attitűd kialakításával,
Természeti környezetben: növények, állatok védelmével, gondozásával, ápolásával,
Társadalmi

környezetben:

épületek,

tárgyak,

hagyományok

megismerésével,

ápolásával,
Közvetlen környezetünkben: a csoportszobánk, óvodánk díszítésével, megóvásával,
Az

önmagukkal,

társakkal

és

felnőttekkel

való

viselkedésben:

önmagunk

erősségeinek, gyengeségeinek ismerete, az egymás iránti tisztelet, udvariasság,
segítőkészség, tolerancia megnyilvánulása.

Nyelvi kommunikációs kompetenciák
Érzelmek

kifejezésének

nyelvi-,

kommunikációs

megnyilvánulási

formáinak

gyakorlása, fejlesztése, példaadás alapján.
Szinonimák, szófajok, új fogalmak megismerése, alkalmazása, beépülése a
szókincsbe.
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Különböző mondatfajták alkalmazása.
Ítéletalkotás és mondatalkotás gyakorlásával kifejezőkészség fejlesztése.
Ok-okozati összefüggések szóbeli megfogalmazása.
Érzelmek kifejezésének nyelvi és metakommunikációs megnyilvánulási formáinak
fejlesztése és gyakorlása példaadással.
A „nemet mondás” és az őszinteség nyelvi formáinak kialakítása, gyakorlása
mintakövetéssel.
A

véleménynyilvánítás,

vita,

egymás

meghallgatásával

a

beszédfegyelem,

beszédkészség és az egymástól való tanulás fejlesztése.
Biztonságot nyújtó légkörben olyan megoldási módok közvetítése, amelyek
segítségével képes mérlegelni, hogy az őt ért ingerekre, érzelmi hatásokra hogyan
reagáljon a csoportnormák betartása mellett, önértékelésének megőrzésével.
Az egyén szintjén a bizalom és elfogadás által a nyitottság és a befogadás
képességeinek kialakítása.
Csoportszinten az odafordulás, tolerancia és figyelem által az elfogadás, empátia
fejlesztése, a mássággal való együttélés gyakorlása.

Kompetens pedagógus attitűd
Családlátogatás során a diszkréció és tapintatosság,
Beszoktatásnál – szerepelsajátítás segítése konkrét körülírással,
A barátságok preferálása az egyén és a csoport fejlődésére – közösségalakítás,
közösségi beállítódás fejlesztése érdekében,
Az önérvényesítés és konformizmus egészséges arányának megőrzésére törekvés,
Az igazságosság és méltányosság érvényesítésével (árulkodás, csúfolódás kezelése),
A csoportkohézió erősítése a közös élmények, távlatok hagyományok és ünnepek
átélésével.
A konfliktusok és a „nemet” mondás megélése, értelmezése a gyermek és önmagunk
számára (a személyeskedés és érzelmek szintjéről a tény szintjére koncentrálni), a
győztes- győztes megoldásra törekvés,
Az őszinteség megnyilvánulása ne vonjon maga után retorziót és negatív
visszacsatolást, reflektív attitűd érvényesítése,
Személyes minta és példamutatás,
Értékelésnél preferáljuk a személyre szóló, egyéni sajátosságokra alapuló, konkrét
helyzetre vonatkozó megerősítést és a közösség előtt történő erkölcsi elismerést,
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Élmények, tapasztalatok, tevékenységek biztosítása az érzelmek átéléséhez.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Az évek folyamán kialakult szokások a gyermekek igényévé válnak. A közös
tevékenységekben aktívan vesznek részt.
Elfogadják az adott tevékenységek megkívánta magatartási formákat.
Türelmesen és figyelmesen végighallgatják az óvónő és társak közléseit, kérdéseit.
Érdeklődnek egymás, és a csoport iránt. Önként, vagy az óvónő kérésére
bekapcsolódnak a tevékenységekbe.
Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben, vigyáznak munkáikra.
Örülnek a közösen elért sikereknek. Szükségletükké válik a közös munka, a közös
tevékenység.
Önmaguk is keresik a segítségnyújtás megfelelő formáját.
Kimutatják barátságukat, bíznak társukban.
Értelmileg és érzelmileg is elfogadják az óvónő kéréseit, útmutatását.
Felfogják és megérti a metakommunikatív jelzéseket. (öröm, bíztatás, szomorúság,
elismerés, nemtetszés)
Tudatosodik bennük, hogy vannak dolgok, melyeket a csoportjuk érdekében
végeznek.
Megkezdett munkáikat be tudják fejezni.
Vállalt feladataikért felelősséget éreznek.
Áthidalják az adódó nehézségeket.
El tudják fogadni az alá, fölé, mellérendeltségi viszonyokat.
Igazat mondanak.

7.3.

Anyanyelvi –értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.
Az anyanyelvi fejlesztés és kommunikáció különböző formáinak alakítása- beszélő
környezettel, helyes minta és szabály közvetítéssel

– az óvodai nevelő tevékenység

egészében kiemelt jelentőségű.
Az óvónő és a gyermek kapcsolatából adódó anyanyelvi feladatok
Az óvónő használjon ki minden olyan alkalmat, amikor lehetőség nyílik egy- egy
arckifejezés, testtartás, mozdulat értelmezésére.
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Vegye figyelembe a gyerekek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait, egyéni
érdeklődését, kíváncsiságát.
Tegye lehetővé, ha a gyermek akar, mondjon egyedül mesét, verset, beszéljen a
többiek előtt.
Kísérje figyelemmel a kommunikációs készségük fejlődését, a beszédhelyzetekben
tapasztalt viselkedésük változásait, egy- egy új fejlettségi szint megjelenését.
Meg kell adni a lehetőséget a gyermek szociokulturális hátterének ismeretében, hogy
az eltérő fejlődési ütemének megfelelően bővüljön a gyermek szókincse.
Az óvónő próbálja megérteni az alig, vagy keveset beszélő gyermeket, a nemzetiségi
gyermekeket. Ha ő csak gesztussal, mimikával fejezi ki magát, az óvónő ismételje
meg a metakommunikatív közlést szavakkal, mondatokkal.
A beszédhibás gyereket csak akkor szerepeltesse, ha ő jelentkezik arra.
Fogadtassa el a többiekkel, a beszédhibás gyermekek jelenlétét, természetességét.
Minél többször kezdeményezzen beszélgetést a gyermekcsoporttal, egy-egy gyerekkel.
Figyeljen arra, hogyan veszi fel a gyermekkel a kapcsolatot, pl. halk tónusban, biztató
tekintettel, stb.
Késztesse a gyermeket arra, hogy kívánságait, élményeit hosszú, kerek mondatban,
érthetően mondja el.
A sajátos nevelési igényű gyermekek minden oldalú fejlesztése arra vonatkozóan,
hogy kommunikációja, önmaga megértetése, és tájékozódni tudása egyértelmű legyen
mindenki számára. A szociálisan hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek megismertetése a helyes beszéddel, a kommunikációval.

Gondozás során
A gyermek a kéréseit, kívánságait bátran mondja meg, mindezt meghitt párbeszédes
kapcsolatban.
Megismeri és használja a gondozással kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket,
udvariassági formákat.
Szocializáció során
Kapcsolatokat teremt, a gyerek kifejezi megnyilatkozási szándékát, érdeklődik társai
iránt, alkalmazkodik hozzájuk. Párbeszédet alakít ki, használja az együttműködést
segítő szófordulatokat, kifejezéseiket, az odafordulás udvarias formáit. Él a nyelvi
eszközökkel: megnevezés, megszólítás, felszólítás, a párbeszéd formáinak gyakorlása,
nyelvi fordulatok használata, kérés köszönet kifejezése.
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Részt vesz a gyermek a közös vagy párbeszéd kötetlen formájában, gondolatait,
megfogalmazza.
Játék során
Amikor a gyermek szerepet vállal, utánzással, modellkövetéssel, a szavaiban
hanglejtéssel, hangerővel, mimikával, gesztussal azonosul szerepével.
Az egymással történő játszás során viselkedésével, beszédével alkalmazkodik
társaihoz.

Szituációs

játék

során

felismeri

és

gyakorolja

különböző

beszédhelyzetekhez illeszkedő beszédmódokat, nyelvi eszközöket.
Tanulja a szóbeli kapcsolatok helyzeti sajátosságait. pl. családban, óvodában,
üzletben, orvosnál stb.
Bábozással gyakorolja az elbeszélő és párbeszédes formákat, felismeri, miként lehet
bánni a hangjával, hangerejével, hangmagasságával, stb.
Bekapcsolódik, utánozza környezetének hangjait, felismeri azokat.
Aktívan gyakorolja az anyanyelvi játékok során az artikuláció formáit, a szókincs
fordulatait, a mondatalkotás változatait.
Munka során
Elvégzése során folyamatos szóbeli kapcsolatot tart társaival és az óvónővel.
Megérti az utasításokat, a szabályokat, az eszközök használatát.
Kialakítja a kommunikáción alapuló együttműködést.
Munka közben feloldódik a gyerekek gátlásossága, jókedvűen, örömmel beszélgetnek
egymással.
Cselekvéses tanulás során
Átélik az irodalmi művek, mesék, versek szépségét, felfogják mondanivalójukat,
megértik nyelvi fordulatait, bővül szókincsük. Felidézik a műveket dramatizálással,
bábozással, közben fejlődik nyelvi emlékezetük, gyakorolják a párbeszédet.
Az ábrázolás során felismerik, hogy az eseményt, élményt, az érzelmeket nem csak
nyelvi formában, hanem képi formában is ki lehet fejezni. Észreveszik, hogy a
szavakból, rajzokból azok is megismerik az élményeiket, akik nem voltak jelen az
eseményekben.
Az iskolai tanulására készülnek fel a gyerekek a térbeli formai képzetek
gazdagításával, az arányok, irányok nyelvi kifejezéseinek gyakorlásával.
Ének során gyakorolják a hangképzést, a tiszta ejtést, hangsúlyt, hangerőt, az
egyenletes lüktetést, a ritmust, a tempót és tempóváltást. A mondókák mondása
elősegíti a beszédhangok pontos észlelését, tiszta képzését, a jó beszédritmus
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érzékelését, alkalmazását. Megéreztetik a humort, hangulatot, jókedvet keltenek.
A természeti és lakóhelyi környezetükben tett séták során megismerkednek a tárgyak,
történések, anyagok nevével, összehasonlítást, viszonyítást kifejező fordulatokkal, a
rokoni kapcsolatok megnevezésével.
Megfogalmazzák mondanivalójukat, kérdéseiket, ok- okozati összefüggéseket
keresnek.
A matematikai tartalmak megismertetése során, megkeresik a megoldáshoz vezető
utat, konkrét tapasztalatokat szereznek. Megismerik a viszonyfogalmakat, a melléknév
fokozását, a névutós stb. szerkezeteket.
Meghatározzák a mozgások irányát, a tárgyak helyét.
A mozgásos feladatmegoldások során, szóbeli utasításokra hajtja végre a
gyakorlatokat, bizonyos mozdulatokat.
Az óvónő használjon ki minden olyan alkalmat, amikor lehetőség nyílik egy- egy
arckifejezés, testtartás, mozdulat értelmezésére.
Vegye figyelembe a gyerekek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait.
Tegye lehetővé, ha a gyermek akar, mondjon egyedül mesét, verset, beszéljen a
többiek előtt.
Kísérje figyelemmel a kommunikációs készségük fejlődését, a beszédhelyzetekben
tapasztalt viselkedésük változásait, egy- egy új fejlettségi szint megjelenését.
Meg kell adni a lehetőséget a gyermek szociokulturális hátterének ismeretében, hogy
az eltérő fejlődési ütemének megfelelően bővüljön a gyermek szókincse.
Az óvónő próbálja megérteni az alig, vagy keveset beszélő gyermeket, a
cigánygyermekeket. Ha ő csak gesztussal, mimikával fejezi ki magát, az óvónő
ismételje meg a metakommunikatív közlést szavakkal, mondatokkal.
A beszédhibás gyereket csak akkor szerepeltesse, ha ő jelentkezik arra.
Fogadtassa el a többiekkel, a beszédhibás gyermekek jelenlétét, természetességét.
Minél többször kezdeményezzen beszélgetést a gyermekcsoporttal, egy-egy gyerekkel.
Figyeljen arra, hogyan veszi fel a gyermekkel a kapcsolatot, pl. halk tónusban, biztató
tekintettel, stb.
Fontos a beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések
megválaszolása.
A nemzetiségi gyerekek magyar nyelvű nevelése, a szókincsbővítés, a beszédbátorság
és kedv megalapozása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos
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gyermekek minden oldalú fejlesztése arra vonatkozóan, hogy kommunikációja,
önmaga megértetése, és tájékozódni tudása egyértelmű legyen mindenki számára. A
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek megismertetése a helyes beszéddel, a
kommunikációval.

A gyermek személyiségébe épüljön be olyan nyelvi kommunikációs eszköztár, amely képessé
teszi érzései, élményei, gondolatai szabad megfogalmazására, a metakommunikációs jelzések
értésére. Ezáltal váljék alkalmassá a kooperációra, a problémamegoldásra, a mindenkori
közösségbe való beilleszkedésre, általa alapozódjon meg magyarság tudata.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Artikulációs készség fejlesztése a beszédszervek ügyesítésével és a helyes
beszédlégzés fejlesztésével,
Beszédindíték és beszédkedv erősítése változatos beszédhelyzetek megteremtésével,
élmények, tapasztalatok biztosításával, pozitív megerősítéssel,

Szociális kompetenciák
Verbális és nem verbális kommunikációs kapcsolatteremtő-, és tartó képesség
fejlesztése a tekintet, a mimika, a gesztus, a hangerő és hangszín, személyes
példamutatás által, térközszabályozás (proxemika) biztosításával és tudatosításával a
tevékenységek és az együttműködés során,
A „nemet mondás”, az őszinteség és az udvariasság nyelvi formáinak kialakítása,
gyakorlása az önérvényesítés megvalósításával, a csoportnormák tiszteletben tartása
mellett,
A

véleménynyilvánítás,

vita,

egymás

meghallgatásával

a

beszédfegyelem,

beszédkészség fejlesztése, az egymástól való tanulás és a kooperáció megalapozása,
Érkezés, távozás esetén személyre szóló, szemkontaktus alapú üdvözléssel közösségi
nevelés.

Kognitív kompetenciák
Beszédtartalom gazdagítása a szókincsbővítéssel, a kifejezőkészség és szövegalkotás
fejlesztésével a beszédkedv és beszédindíték ösztönzése által,
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A beszédértés fejlesztése,
Hangok szintjén: hallás, fonémahallás fejlesztése által,
Szavak szintjén: a mozgás és beszéd integrációjával, képzetalakítással,
Mondat szintjén: önálló mondatalkotással és a szerialitás kialakításával (időbeni
egymásutániság)

Speciális kompetenciák
Tehetséggondozás az egyéni adottságok, érési ütem, sajátosságok és szükségletek
figyelembevételével,

az

egyénre

szabott

önkifejezési

formák

lehetőségének

biztosításával, az aktivitásra és belső motivációra alapozott differenciált fejlesztéssel.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó feladatok
A

beszédkedv

erősítése,

a

beszédészlelés,

beszédértés

fejlesztésével,

a

metakommunikációs jelrendszer segítségével és személyes mintaadással,
Intim

beszédhelyzetek

biztosításával

a

biztonságérzet

növelése,

az

egyéni

megnyilvánulások segítése.

Kompetens pedagógus attitűd
Reális, a szituációnak megfelelő, világos, egyértelmű fogalmazás.
Igényes nyelvhelyességű és személyragozású beszéd minden szöveghelyzetben.
Változatos hangzással, hibátlan hangképzéssel, a szituációhoz alkalmazkodó
hangerővel.
Tapintatos, a gyermek, a szülő szükségleteire, érzelmeire figyelő kommunikáció.
Jusson kifejezésre érzelmi magatartása a beszédtémával kapcsolatban.
Személyes minta és példaadás.
Pozitív visszajelzés, a dicséret érintéssel kísért megerősítése.
Az aktív szókincs gyarapodásának segítése az egész nap folyamán.
Beszédhelyzetek alakítása és a kapcsolatteremtés segítése.
Konfliktushelyzetek tényként történő értelmezésével a helyzethez adekvát viselkedésminta, beszédfordulat megismertetése.
Nem verbális kommunikáció alkalmazása.
A tegezés támogatása, amíg a gyermek érésénél fogva át nem vált magázódásra.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
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A gyerekek aktívan használják a tapasztalatok során bővülő szókincsüket: Beszédük
összefüggő.
Egyéni, páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő szófordulatokkal,
viselkedési formákkal megteremtik és fenntartják a kapcsolatot.
Nyugodtan, figyelmesen hallgatják végig az óvónőt, a párbeszédek során
megpróbálják nyugodtan kivárni a másik mondanivalójának a végét. Saját kérdésüket,
válaszukat kiegészítő gondolataikat tudják az előző témához kapcsolni. Helyesen
használják a névmásokat, névutókat, igekötőket, a szórendet.
Kialakul a különböző beszédhelyzetekhez, és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő,
jól érthető, megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd.
Érzelmeiknek megfelelő gesztusokkal, arcjátékkal, mimikával, pantomimigájával és
proxemikával kísérik beszédüket, tetteiket.
Egyénektől függően tisztán ejtenek minden hangot.

7.3.1. Értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, valamint a
meglevő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek változatos
tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt
körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása, másrészt az értelmi képességek – érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése.
Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő
ösztönző környezet biztosítása.
Átélik az irodalmi művek, mesék, versek szépségét, felfogják mondanivalójukat,
megértik nyelvi fordulatait, bővül szókincsük. Felidézik a műveket dramatizálással,
bábozással, közben fejlődik nyelvi emlékezetük, gyakorolják a párbeszédet.
Az ábrázolás során felismerik, hogy az eseményt, élményt, az érzelmeket nem csak
nyelvi formában, hanem képi formában is ki lehet fejezni. Észreveszik, hogy a
szavakból, rajzokból azok is megismerik az élményeiket, akik nem voltak jelen az
eseményekben.
Ének során gyakorolják a hangképzést, a tiszta ejtést, hangsúlyt, hangerőt, az
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egyenletes lüktetést, a ritmust, a tempót és tempóváltást. A mondókák mondása
elősegíti a beszédhangok pontos észlelését, tiszta képzését, a jó beszédritmus
érzékelését, alkalmazását. Megéreztetik a humort, hangulatot, jókedvet keltenek.
A természeti és lakóhelyi környezetükben tett séták során megismerkednek a tárgyak,
történések, anyagok nevével, összehasonlítást, viszonyítást kifejező fordulatokkal, a
rokoni kapcsolatok megnevezésével.
Megfogalmazzák

mondanivalójukat,

kérdéseiket,

ok-okozati

összefüggéseket

keresnek.
A matematikai feladatok elvégzéséhez megértik pontosan a feladatokat, cselekvéses
tanulás során megkeresik a megoldáshoz vezető utat, konkrét tapasztalatokat
szereznek. Megismerik a viszonyfogalmakat, a melléknév fokozását, a névutós stb.
szerkezeteket.
Meghatározzák a mozgások irányát, a tárgyak helyét. A mozgásos feladatmegoldások
során, szóbeli utasításokra hajtja végre a gyakorlatokat, bizonyos mozdulatokat. Az
óvoda a gyermek érdeklődésének, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve
biztosítson a gyereknek változatos tevékenységeket, melyen keresztül tapasztalatokat
szerezhet a természeti és a társadalmi környezetről. Biztosítsa a gyermek
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezését, bővítését, az értelmi képességek és a
kreativitás fejlesztését.

Valósuljon meg a gyermek természetes kíváncsiságára és érdeklődésére alapozva olyan
személyiségfejlesztés, amely élmények, tapasztalatok és tevékenységek által fejleszti a
megismerési

folyamatokat

(érzékelés,

észlelés,

emlékezet,

képzelet,

figyelem),

a

gondolkodási műveleteket és a kreativitást, hogy a gyermek eljusson a szemléletes-cselekvő
szintről a szemléletes-képszerű gondolkodási szinten át a problémamegoldó gondolkodásig és
az így szerzett tudást képes megváltozott körülmények között is alkalmazni.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése:
Személyes kompetenciák:
Reális önértékelés alakítása a sikerélmény, a pozitív megerősítés által, önfegyelem, a
másság elfogadásának és kooperációs képességének fejlesztése.
Intellektuális érzelmek fejlesztése a tudás örömének átélésével az önértékelés és
tudatos feladatvállalás-, és végzés fejlesztése.
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Szociális kompetenciák:
Szokások, magatartásminták, kötődések, beállítódás alakítás, az utánzás, mintakövetés
lehetőségének biztosításával, feladattudat, feladattartás fejlesztése.

Kognitív kompetenciák:
A kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy kreativitás felkeltése az élmények, lehetőségek
biztosításával, érzékelés, észlelés, fejlesztésével az új ismeretek megszerzési
képességének megalapozása.
Egyéni

élmények tapasztalok és tevékenységek biztosításával, megváltozott

körülmények között is alkalmazható tudásátadás megvalósítása.
Készségek, képességek, problémamegoldó képességek alakítása a megismerési
folyamatok fejlesztésével, tapasztalatok, tevékenységek által a tanulási képesség
megalapozásával az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése.

Speciális kompetenciák:
Az egyéni adottságok, érési ütem, sajátosságok és szükségletek figyelembevételével,
az egyénre szabott tevékenységek lehetőségének biztosításával, az aktivitásra és belső
motivációra alapozott differenciált fejlesztéssel a tehetséggondozás megvalósítása.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák:
Artikulációs készség fejlesztése,
Az általános és relációs szókincs bővülésével a passzív szókincs aktivizálásának
segítése,
Szófajok megismertetésével a mondatalkotás, és a kontextusos beszéd kialakulásának
segítése,
Az analízis – szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás műveleteinek
szóbeli megfogalmazására törekvés,
A térbeni, időbeni, vizuális összehasonlítások megfogalmazásának fejlesztése,
Ok-okozati összefüggések, elemi következtetések, ítéletek szóbeli megfogalmazása,
A logikus és elvont gondolkodás szóbeli leképezése,
A beszédstílus folyamatos alakítása személyes mintaadással,
Az iskolai szövegértés képességének megalapozása.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó feladatok:
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A

meglevő

készségekre,

képességekre

alapozva

a

működő

tudástartalmak

alkalmazásával, aktivizálásával és fejlesztésével a szűkebb és tágabb környezet minél
sokrétűbb megismerésével a biztonságérzet kialakítása.

Kompetens pedagógus attitűd:
Az életkori sajátosságok és egyéni érési ütem figyelembevételével az önmagához mért
optimális fejlődés biztosítása.
Az élmények, tapasztalatok feltételek biztosításával azok kibontakozásának,
továbbfejlődésének segítése.
A gyermek belső késztetésére, természetes kíváncsiságára, aktivitására épített,
tudatosan tervezett, szervezett fejlesztés.
A

gyermek

által

játékként,

spontán

tanulási

folyamatként

megélt

személyiségfejlesztés- a projektpedagógia módszerével, egyéni és kiscsoportos
tevékenység- formákban.
Ösztönzés, együttműködés.
Személyes minta-, és példaadással a mintakövetés lehetőségének biztosítása.
Próbálkozás, hibajavítás lehetőségének biztosításával a kreativitás,- problémamegoldó
képesség fejlesztése, sikerélményhez juttatás.
A kivárás, türelem, rávezetés, segítségadás, pozitív megerősítés alkalmazásával a
kudarctűrő képesség fejlesztése.
Pozitív megerősítéssel önbizalom növelése, önállóság segítése, döntésképesség
erősítése.
A siker egyéni- és közösségi szintű átélésével a kooperatív tanulás kialakulásának
segítése.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése.
Képes vizuális, auditív, differenciálásra.
Térbeli viszonyokat, képes felismerni, megnevezni,
A keresztcsatornák működése korának megfelelő.
Az önkéntes bevésés mellett, megjelenik a szándékos bevésés is.
Figyelme, korához képest tartós.
Gondolkodásra, a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző.
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8. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
8.1.

Személyi feltételek

Az óvodában a nevelőmunka központjában a gyermek áll.
Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek.
Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek
számára.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés
eredményességéhez.
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését
igényli.
A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy
megvalósítsák a nemzeti óvodai nevelés célkitűzéseit.
A migráns gyerekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni
ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét.
Óvodánk az alábbi felsorolásban szerepeltetett személyi állománnyal rendelkezik.
Összes dolgozói létszám

50 fő

Óvodapedagógus

27 fő

Gyógypedagógus

1 fő

Óvodai dajka

13 fő

Pedagógiai asszisztens

4 fő

Egyéb munkakörben foglalkoztatott

4,5 fő

(gazdasági, titkári)
Takarító

1 fő (fél állásban)

Az óvoda dolgozói

jelenleg
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a
program
megkívánta
módosítás

Felsőfokú
óvodapedagógus

végzettségű

Főiskolai
óvodapedagógus

végzettségű

13

-

15

-

Szakvizsgázott pedagógus

4

-

Főállású fejlesztőpedagógus

1

-

Dajka (szakképesítéssel)

13

-

Pedagógiai asszisztens

4

Az óvodai csoportokban az óvónői létszámnorma: 2,0 fő,
dajkai létszámnorma: 1,0 fő,
pedagógiai asszisztens: 1 fő/3 csoport.

Csoportként 1- 1 fő dajka látja el nemcsak a dajkai feladatokat, hanem a takarítási munkát, az
udvar gondozását, az étkezések előtti és utáni teendőket, valamint a csoportok munkájának
segítését is.
Szakmunkásképzőt végzett dajkáinkkal kapcsolatos eddigi és ez utáni elvárásunk, hogy a
csoport nevelési feladatait szem előtt tartva, az óvónővel közösen és azonos nevelési
módszerekkel foglalkozzanak a gyerekekkel, korcsoportjuktól függően.
Új munkakörként van jelen óvodánkban a három csoportra jutó 1-1 fő pedagógiai asszisztens.
Feladata az óvónők munkájának segítése a gyermekek gondozásában és nevelésében.
Az óvodák nyitva tartása a szülők igényeihez igazodik. Reggel 6 órától lépcsőzetes
munkakezdéssel és lépcsőzetes befejezéssel, este 1730–ig van óvónő.
Az óvodapedagógusok váltott munkarenddel dolgoznak heti váltásban.
Átfedési idő óvodáinkban 2 óra.
A személyi feltételek minőségi fejlesztését a következő évek során a kiemelt feladatnak
megfelelően, valamit a már működő területek további minőségi fejlesztésének megfelelően
tervezzük.
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Szem előtt tartjuk az óvónői átképzést, hogy az óvónői alapképzésre ráépítve még nagyobb
szakértelemmel tudjanak óvónőink dolgozni.
Ennek megfelelően terveink között szerepel:
- drámapedagógus
- gyógytestnevelő
- tehetséggondozó
- mozgásfejlesztés
- esélyegyenlőségi továbbképzések
- gyermekvédelem
A fenti képesítést megszerző óvónők, kötelező óraszámában beszámítva fejlesztik a
gyermekeket, javítva az óvodai nevelés színvonalát.

8.2.

Az óvoda tárgyi feltételei

Óvodaépületeink régiek, nem óvodai célra épültek, gyakran szorulnak állagmegóvásra. Két
épület, statikai vizsgálatra szorul. / Fő u. és Bajcsy Zs. u. C. épület / Csoporttermeink száma
13.
Méretük 1 csoportszoba kivételével megfelelő. Ezt a csoportszobát megfelezve használjuk
óvodai fejlesztő szobának, valamint raktárnak és dajkai öltözőnek.
A Fő utcai épületben a felnőttek számára nincs öltöző, a gyerekeknek nincs tornaszoba.
A csoportszobák bútorzattal való felszereltsége a Fő utcai óvodában is, és a Bajcsy-Zs. utcai
óvodában is jó. Minden csoportszobában a 2012/13-as tanév kezdetére sikerült a régi
asztalokat és kisszékeket újakra cserélni. Valamint ebben a tanévben sor került a szőnyegek
cseréjére is. Mindezeket pályázati pénzből sikerült megvalósítani. 2013. nyarán mind két
óvoda épülete belülről újra lett festve, valamint néhány udvari fajáték át lett alakítva az
Európai –Uniós szabványnak megfelelően.
„Egészséges gyermekekért” alapítványunk LEADER pályázat keretében só szobát alakított ki
2012. nyarán.
A kiszolgáló helyiségek, előkészítő konyhák megfelelő nagyságúak.
Óvodáink udvari adottságai jók, méretük megfelelő.
Minden óvodában az udvarok napos-árnyékos részének aránya megfelelő.
Két óvodaudvar / Bajcsy- Zs. u. 2 udvara / rendelkezik a program megvalósításához
szükséges fedett terasszal. A Fő utcai óvodában ez hiányzik, pótolni szeretnénk.
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Az óvodák udvarainak játékeszközei még hiányosak. Szükség lenne babaházakra, hintákra,
melyek egyben udvari tornaeszközökként is funkcionálhatnának. Az eszközök beszerzésénél
mindenképpen figyelembe kell venni az Európai Uniós szabvány – előírásokat.

8.3.

Az óvodai élet megszervezése

A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéshez,
fejlesztéshez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő
időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciál tevékenységek, valamint a
gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35
perces csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg.
A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni
szükségleteihez, valamint a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az
ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek
közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A
napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
Az óvodai élet megszervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az
óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel,
egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző
munkatársakkal.
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a
fejlődésük nyomon követését különböző dokumentumok szolgálják.
Az óvodai nevelés az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével
valósulhat meg.

8.3.1. Hetirend
Az óvodák nyitva tartása a szülők igényeihez igazodik.
Reggel 6 órától lépcsőzetes munkakezdéssel és lépcsőzetes befejezéssel, este 1730–ig
van óvónő.
Az óvodapedagógusok váltott munkarenddel, heti tervvel dolgoznak heti váltásban.
Átfedési idő óvodáinkban napi 2 óra.
A személyi feltételek minőségi fejlesztését a következő évek során a kiemelt
feladatnak megfelelően, valamit a már működő területek további minőségi
fejlesztésének megfelelően tervezzük.
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Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyerekekkel történő foglalkozások
mindegyikét óvodapedagógus irányítja.

8.3.2. Napirend,

a

párhuzamosan

végezhető,

differenciált

tevékenységekhez
700 - 1000

Gondozási feladatok (tisztálkodás, folyamatos étkezés)

Szabad játék, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenység
(5-35 perces tevékenykedtető foglalkozások)
Mindennapos frissítő mozgás
1000 - 1230

Egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek a szabad levegőn

Gondozási feladatok (vetkőzés, tisztálkodás, ebéd, készülődés a pihenéshez
1230 - 1430

Pihenés

1430 - 1730

Gondozási feladatok (öltözés, tisztálkodás, uzsonna)

Szabad játék, párhuzamosan is végezhető játékos tevékenységek a szülők érkezéséig.

A csoportok heti rendjét minden óvónő, vagy óvónőpáros önmaga készíti el. Az eddigi
hagyományoknak megfelelően az óvónő minden napra tervez, melyet a gyermekek
érdeklődése, javaslata, aktuális pszichés állapota módosíthat.
A mozgást a tornatermi beosztásnak megfelelően végzik, vagy jó idő esetén a témától
függően az udvaron.
Minden csoport éves anyagfelosztást készít, mely alapját képezi a heti tervek
megtervezésének.

8.3.3. Óvodai dokumentumok
Óvodai csoportnapló
Az óvoda hivatalos szakmai dokumentuma a csoportnapló. Átdolgozott formában a
kompetenciaalapú programnak és a köznevelési törvénynek megfelelő szerkezeti felépítéssel
Felvételi és mulasztási napló
A csoportokba járó felvett gyermekek adatait tartalmazza. Kötelezően naprakészen vezetendő,
hivatalos dokumentum, mely minden adatszolgáltatás, és vizsgálat alapjául szolgál.
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Gyermekek egyéni fejlődésének dokumentumai
Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentuma a fejlődési napló. A szülő kérésére az
óvodapedagógus tájékoztatást nyújt a gyermek fejlődéséről, javaslatot tesz a további
fejlődéshez szükséges fejlesztés feladatairól.
A növekedés, fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért az óvónő
megfigyelései – amit írásban is rögzítünk – az alapja a megismerésnek és a fejlesztésnek.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan
vezetett dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a
differenciált nevelés irányát.
Tartalmaznia kell:
o

a gyermek anamnézisét,

o

a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd és
mozgásfejlődés), valamint a programban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos
egyéb megfigyeléseket,

o

a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,

o

ha a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést
végző pedagógus fejlődését szolgáló javaslatait,

o

a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,

o

a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket: - évente két alkalommal az
óvodapedagógus a mérés-fejlődés eredményét ismerteti a szülővel, aki aláírásával
igazolja, hogy tájékoztatást kapott gyermeke fejlődéséről,

o

az óvoda gyógypedagógusa iskolaérettségi vizsgálatot végez minden tanköteles korú
gyermeknél és javaslatot tesz a gyermek az iskolaérettségével kapcsolatban,

o

a mérések értékelését,

o

a családlátogatás tapasztalatait,

o

orvosi papírokat pl. műtétről, allergiáról stb.

o

A gyermek egyéni fejlődési lapját.

43

Intézményeinkben a nevelési folyamatok és a gyermek ellenőrzésének – értékelésének
elvei a következők:
o

tervszerűség,

o

folyamatosság,

o

életkori sajátosságok figyelembe vétele,

o

egyéni sajátosságok figyelembe vétele,

o

nyitottság,

o

a program céljainak való megfelelés,

o

demokratizmus,

o

együttműködés,

o

objektivitás,

o

fejlesztő hatás,

o

partnerközpontúság,

o

egymástól tanulás,

o

dokumentálás:

Étkezési jelentés
A gyermekek étkezési számon tartására szolgáló lap, melyet a hónap végén összesítve lead az
óvónő.

8.3.4. Óvodai ünnepek, hagyományok
Óvodáinkban biztosítjuk az óvodai integráció előtti, sajátosan kialakított, az óvodai egységre
jellemző hagyományok ápolását.

Megemlékezünk a következő világnapokról:
o

- október 1.

Idősek napja

o

- október 4.

Állatok világnapja

o

- március 22. Víz világnapja

o

- április 22.

A Föld napja

o

- május 10.

Madarak és fák napja
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Az ünnepek szervezésének elvei
Hangsúlyt adunk az előkészületi szakasznak, segítjük az érzelmi ráhangolódást.
Maximálisan bevonjuk a gyermeket az előkészületekbe.
A gyermekek számára a készülődés örömet jelentsen és ne megterhelést.
Ünnepeink kiemelkednek a hétköznapokból, a nap megszervezésével, a gyermekek és
felnőttek öltözetével stb.
Az előkészületeknél esetenként a szülők segítségét is igénybe vesszük. Sokszor a
szülők jelenlététől fontosak az ünnepek.
Nem a gyermekek szerepeltetése a fontos, hanem az együttlét, a lelki öröm.
Közös ünnepeink
o

Mikulás

o

Karácsony

o

Farsang

o

Oviolimpia

o

Gyermeknap

o

Óvodás sportnap

o

Évzáró

Személyes ünnepeink
o

Anyák napja

o

Születésnapot

Társadalmi ünnepünk
o

Március 15

9. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
9.1.

Óvoda – család

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az
együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldásait.
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Óvodánkban arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére, a családi nevelést
kiegészítve gondozzuk, ápoljuk, védjük, szocializáljuk, neveljük, fejlesszük a
gyermeket.
A szülőket nevelőpartnernek tekintjük. Ismertetjük velük nevelési felfogásunkat,
programunk célját, feladatát. Mi is szeretnénk megismerni a család nevelési eljárásait,
módszereit, szokásait, hiszen az óvodai nevelés nem lehet eredményes a családi
megerősítés nélkül. Folyamatosan konzultál minden óvónő a szülőkkel. Fontosnak
tartjuk a hiteles tájékoztatást, a problémaérzékenységet, a tapintatot, az előremutató
közös segítségnyújtást, az őszinte együttműködést, mely a kölcsönös bizalom talaján
valósulhat meg.
Óvodáink nyitottak. Előre egyeztetett időben a szülő betekintést nyerhet az óvodai
csoport mindennapi életébe, tevékenységeibe ahol megtapasztalhatják, hogy
gyermekük jól érzi magát.
A nyílt napok, az ünnepélyek nyitottak. A sikeres együttműködéshez szükséges a
kölcsönös bizalom. A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk a reális
nevelési elveket, szeretjük gyermekeiket.
A nevelésnek, fejlesztésnek együtt kell haladnia ahhoz, hogy előkészítse az
élethosszig tartó tanulás lehetőségét.
Szükség van a pedagógus részéről egyfajta holisztikus szemléletre, hogy egységben
tudja követni a gyermek személyiségfejlődését.
Elfogadjuk, hogy a saját képességeinek megfelelő ütemben kell haladnia, életkorának,
fejlettségi szintjének megfelelő ismeretet kell kapnia saját tanulási útján – akkor a
váltás óvoda és iskola között a gyermek számára nem lehet trauma.
A gyermek környezete megváltozott, de a pedagógiai légkör, a tanulás módja nem lesz
ismeretlen a számára.
A kompetencia alapú fejlesztés új lehetőséget kínál az óvoda pedagógusok számára az
attitűdváltásra, a szemléletformálásra.
Egyéni beszélgetések előzetes időpont egyeztetés után egyéni esetmegbeszélések az
aktualitásnak megfelelően.
Szülők tájékoztatása évi három alkalommal a gyermekek fejlődéséről, a nevelői
szobában az óvodapedagógusok fogadóóráján.
Fel hívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az együttműködés a szülőnek nemcsak joga,
hanem kötelessége is.
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Kapcsolattartás formái
o Óvodai beiratkozás.
o Családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése.
o A fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes nyomon
követését szolgálja.
o Szülői értekezletek szervezése.
o Szülői Szervezet vezetőjével, ill. tagjaival való találkozás, beszélgetés, tapasztalatcsere.
o Foglalkoztató tevékenységek, mint pl. munkadélutánok, nyílt napok lehetőségének
megteremtése.
o Réteges megbeszélések (pl. nagycsoportos szülők iskola előtti vagy az újonnan óvodába
érkező gyerekek szüleinek tájékoztatása).
o Közös rendezvények (kirándulás, előadás) szervezése.
o Napi kapcsolattartás (a gyermekkel kapcsolatos aktuális témák megbeszélése).
o Az óvodai ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel.

9.2.

Óvoda – Bölcsőde

A két intézmény között olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, mely a kölcsönös érdeklődésre
építve lehetővé teszi egymás munkájának megismerését, ezáltal a gyermek számára a
zökkenőmentes átmenet biztosítását.
A kapcsolattartás formái
A beíratást követően az óvodapedagógusok látogatást tesznek a bölcsődében.
Az óvodai beszoktatást követően lehetőséget biztosítunk a kisgyermeknevelők részére
a bölcsődéből érkező gyermek meglátogatására.

9.3.

Óvoda-iskola

Az óvoda, iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a
szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek és életkori
sajátosságaiknak megfelelően úgy neveljük és fejlesztjük, hogy a környezetükben jól
eligazodjanak, együttműködőek, kapcsolatteremtőek legyenek.
A jó kapcsolat alapja a tisztelet és a megbecsülés egymás munkája iránt.
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Törekszünk arra, hogy 6-7 éves korra a tanuláshoz szükséges képességei
kialakuljanak, amelyek alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdésére. Fontos,
hogy az átmenet minél problémamentesebb legyen.

Az együttműködés formái
Az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása,
érdeklődés egymás munkája, problémái, eredményei iránt.
Kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés: a leendő első osztályos nevelők áprilisban
meglátogatják a nagycsoportos óvodásokat.
Az első osztályosokat meglátogatják az óvó nénik az iskolában.
Szakmai tanácskozások, megbeszélések, előadások szervezése az alsó tagozatos tanító
nevelőkkel. Olyan pedagógiai, pszichológiai, módszertani témákban, amelyek
segíthetik az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes megvalósítását (pl. magatartási és
személyiségi zavarok, a nehezen kezelhető gyermekek problémája, a gyermeki másság
kezelése, az óvoda-iskola közötti és iskolakezdés időszakában.
Az iskolába készülő gyermekek érdeklődésének felkeltése az iskolalátogatások során.
Ismerkednek a tantermekkel, iskolapaddal, iskolatáskával, stb.
Felkérés vagy meghívás után Zeneiskolai gyermekkoncertek meghallgatása.
Ismerkedés néhány hangszerrel a zeneiskolában.
A jó együttműködés alapja a kölcsönös nyitottság, egymás munkájának megismerése
és megbeszélése.

9.4.

Kapcsolat a fenntartóval

Kapcsolatunk a fenntartóval részben hivatalos, részben pedig támogató segítő jellegű legyen.
Problémáink megoldását a segítő szándék, együttműködés jellemezze. A kölcsönös
tájékoztatás, bizalom és egymás munkájának megbecsülése a legfontosabb alapelv.

9.5.

Konecsni György Kulturális Központ

Folyamatos és hagyományápoló kapcsolatra törekszünk továbbra is.
Gyermekműsorok, gyermek mozi előadás megtekintése.
Gyermekeknek szóló kiállítások, játékbemutatók látogatás.
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9.6.

Városi Könyvtár

Az évek óta jól működő foglalkozásokat továbbra is látogatjuk.
A könyvkölcsönzési lehetőséget tudatosítjuk a gyerekekben, rajtuk keresztül a
családra is hatni szeretnénk.
Igényes könyvtárlátogató és könyvbarát gyerekeket szeretnénk nevelni, akik a
„könyvet” értéknek tekintik.

9.7.

Egészségügyi szakszolgálat

Együttműködés formái
Éves rendszeres szűrővizsgálatok
Iskolaérettségi orvosi vizsgálatok
Személyi higiéniás és tisztasági vizsgálatok
Helyes fogápolás ismertetése játékos formában

9.8.

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv – Kiskunhalas Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Az intézet munkatársával egyeztetve az óvodai egészségfejlesztési és prevenciós programok
részeként, kiegészítésként szeretnénk igénybe venni azt a lehetőséget, mely kifejezetten az
óvodás gyermekeknek szóló egészségnevelő mesés előadásokon keresztül segíti a prevenció
megvalósulását.

9.9.

Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

Szakszolgálati feladatok igénylése:
Szakértői bizottsági tevékenység
Nevelési tanácsadás
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
Kiemelten tehetséges gyerekek gondozása
Óvodapszichológiai ellátás
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9.10. Gyermekjóléti Szolgálat – Járási Gyámhivatal
A gyermekek szociális helyzetének javítása érdekében elengedhetetlen a folyamatos
munkakapcsolat az intézménnyel. Az óvoda köteles jelzéssel élni ezen intézmények felé a
gyermek veszélyeztetettsége esetén, valamint jogában áll hatósági eljárást kezdeményezni, ha
a gyermeket bántalmazták vagy súlyos elhanyagolási illetve egyéb súlyos veszélyeztető
állapot fennállását tapasztalja.

9.11. Nemzetiségi Önkormányzat
A nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő óvodánk kapcsolatot tart a kisebbségi
szervezettel.

10.AZ

ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS

FELADATAI

10.1. Játék
Óvodánk elsődleges célja, hogy a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a
kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé váljon.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás
felelősségét. Óvodánkban fontos, a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
A kisgyermekkor első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt. Az
óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok
kialakulását.
A kisgyermek elemi pszichikus szükséglete és egyben óvodás korban a legfontosabb,
legfejlesztőbb tevékenysége a játék, melynek mindennap visszatérő módon,
hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie.
Az óvoda az óvodás gyermekekért van, a boldog gyermekkor színtere kell, hogy
legyen,
A szabad játék lehetőségét, mint egyedülálló személyiségfejlődést elősegítő
lehetőséget bárminemű indoklással megrövidítjük, később már semmivel nem lehet
pótolni.
Az óvónő tegye lehetővé, hogy a gyerekek számára meg legyenek a játékok alapvető
feltételei, amelyek kedvezően hatnak a játék kialakulására, játékkedvre, mely által a
gyermekek játéka tartalmasabb, sokoldalúbb, árnyaltabb lesz.
Az óvónő úgy alakítása ki a csoport játékterét, hogy kialakulhassanak az egymás
mellett, és az egyedül játszók színterei, és egymást ne zavarják.
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Legyenek állandó, és kialakított játszóhelyek, a barkácsoláshoz, festéshez,
bábozáshoz.
Az életkornak megfelelően legyenek áttekintően elrendezve a játékszerek, és mindig
elérhető magasságban.
A napirendben minél hosszabb, és kiemelt időt kell biztosítani a játék számára. Az
elmélyült játékot ne szakítsa meg kezdeményezéssel. A JÁTÉK MINDENEK
FELETT.
Lehetővé kell tenni, hogy az otthoni kedvenc játékaikat behozhassák az óvodába,
mindaddig, amíg ez nem okoz, problémát, konfliktust.
A kész játékok mellett, gondoskodjék játszásra alkalmas anyagokról, félkész és
szimbolikus eszközökről. Rendelkezzenek „gazdag kincses ládával”.
Lehetővé kell tenni, hogy a terem, udvar tárgyait is bevonják a játékokba / szék, asztal,
stb./.
A megrongálódott játékszereket próbálják meg közösen megjavítani a gyermekekkel,
ha nem tudják, szülők segítségét kell kérni, vagy végleg kivonni a játékból.
Éljen az óvónő a séták, kirándulások, látogatások lehetőségével. Nyújtson minél több
tervszerű, tudatos, kötött és kötetlen formában történő ismereteket, és vegye
figyelembe a gyermekek egyéni élményeit is.
A halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s gyermeknek ismereteinek megfelelően
differenciálva nyújtsa az ismereteket. Az ismertek összegsége ne legyen megterhelő a
gyermekek számára.
Az óvónő jelenlétével nyújtson biztonságot az agresszív vagy szorongó gyermeknek.
Ne avatkozzék be indokolatlanul a gyerekek játékába. Csak akkor lépjen közbe, ha a
gyerekek zavarják egymást, ha testi épségüket veszélyeztetik, vagy ha az adódó
problémát, konfliktust nem képesek önállóan megoldani.
A játék folyamatában a pedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakoztatását.
Az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükséges és igény szerinti
együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival
éri el.
A gyermeket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni!
A folyamatban lévő játék irányítását korcsoportonként, egyenként, és játékfajtánkként
differenciáltan kell megoldani.
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Az óvónő csak jó minőségű, esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen és
sokféleképpen variálható játékokat vásároljon.
Neveljen a játékok épségének megóvására, de nyújtson segítséget, ha véletlenül
megrongálódik.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítson az óvónő megfelelő eszközt,
és a társas kapcsolatainak alakítását is tartsa fontosnak.
A szociálisan hátrányos, halmozottan hátrányos, SNI-s helyzetű gyermekek esetében a
hiány-pótlás, a játék eszközök rendeltetésszerű használatának megtanítása fontos
feladat.
A játék semmivel nem pótolható ismeret és örömszerzési lehetőség a gyermek
számára.
Valósuljon meg az egyén és közösségalakítás, amely élmény és tapasztalatszerzés során
érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, pozitív megerősítéssel fejleszti a személyiséget.

A játékvezetés általános elvei
Játékirányítás helyett a szabad játék túlsúlya.
Saját tárgy – tárgyi környezet feletti kompetencia erősítése.
Újdonságkeresés és változás lehetősége.
Szociális és társas elismerés elnyerése.
A gyermek és a játszócsoportok támogatása nem az életkornak, hanem fejlettségi
szintnek megfelelően differenciáltan történjen.
Általános elvárások helyett az egyéni karakterek pozitív erősítése.
Egyéni tapasztalat előnyben részesítése.
A játékirányítás metodikáját váltsa fel a támogató, módszertan.
Nem kötelező a játék átadása, - önkéntes.
A tiszteletben tartás és nem kirekesztés határain belül szabad nem bevenni a játékba
valakit
Motiváltság – egyénre szabott megoldási módok alkalmazása.
Tehetséggondozás.
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Gyakorló játék
Lehetőségekhez mérten a gyermek személyes terének védelme és ennek elfogadása a
gyermekek által.
Valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése, mely örömet okoz. Megismerkedik az
anyagok, eszközök tulajdonosaival, a tárgyak egymáshoz való viszonyával,
működésével. A sokszori ismétléssel, gyakorlással fejlődnek a gyermekek különböző
funkciói. Ismételgeti a hangokat, szótagokat, szavakat, rövid mondatokat vagy
dallamokat, így válik játékká. Nem a szöveg érthetősége, hanem a ritmusa és a
hozzákapcsolódó mozgás a lényeg.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Testséma és én-kép alakulásának segítése.

Szociális kompetenciák
A személyes tér védelmével az egymás mellett játszás lehetőségének biztosítása.
A játékátadásnál a nemet mondás lehetőségének biztosítása.
A saját és egymás játékának, eszközeinek, produktumának tiszteletben tartása.

Kognitív kompetenciák
Eszközök, élmények, tapasztalatok biztosításával tárgyak tulajdonságának,
funkciójának, használhatóságának megismertetése, felfedezéses tanulás lehetőségének
biztosítása.
Érzékelés, észlelés fejlesztésével a megismerés útjának megalapozása.
Mozgásautomatizmusok kialakulásának segítésével a mozgáskoordináció és téri
tájékozódás fejlesztése.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Hangok-, és ritmikus szótagismétléssel artikuláció, beszéddallam és beszédritmus
alakulásának fejlesztése.
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A játékot kísérő monologizálás funkcióöröme által- beszédkedv és kommunikációs
képességek fejlődésének segítése.
A funkciójáték során megnevezett eszközök, tárgyak, tevékenységek, folyamatok által
az általános és relációs szókincs bővítése.

Kompetens pedagógus attitűd
Tanácsadó – továbblépés, megakadás, kudarc vagy veszélyelhárítás esetén,
Ösztönző,
Segítő – elfogadó,
Odaforduló,

Szimbolikus szerepjáték
A leggazdagabb lehetőséget nyújtja a gyermek számára, melyben a valóságos közösségi
életük zajlik. Az önkéntes vállalt szerepek során jeleníti meg a valóság számára lényeges
mozzanatait, miközben társas kapcsolatokat alakít ki, és együttműködik társaival. Utánozza a
felnőtteket és társait, a valóságos környezetet. (autót, állatot stb.).
Szintetizálja, újraalkotja a környezetében megtörtént jelenségeket, önállóan megszervezi az
egyszerű közös játékot, és kiválasztja ezekhez a megfelelő játékszereket. Vezető és alárendelt
szerepet egyaránt vállal.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
A választott szerep-, és példaképnek megfelelő viselkedés-, és magatartásformákkal
erkölcsi tulajdonságok és a belső motiváció fejlesztése.
A személyes frusztráció oldásának lehetősége a választott szerepek megformálásával.

Szociális kompetenciák
Fejlődjék a gyermekek egymás iránti érdeklődése, ez által gazdagodjék a szociális
kompetencia.
A tapasztalatok bővülésével erősödjék a szabálytudat.
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Az önérvényesítés mellett váljék képessé saját akaratának háttérbe szorítására, ez által
legyen képes a társak javaslatának befogadására, szerepvállalásra, így erősödjék a
játék közösségi jellege a tapasztalatok és élmények alapján.
A társas együttélés alapjául szolgáló erkölcsi, nyelvi, esztétikai, intellektuális
érzelmek erősödésével érzelmi fejlesztés.

Kognitív kompetenciák
Az újra és újra felvetődő gondolatok és cselekvéssorozatok által növekedjék a kognitív
(megismerő) kompetencia.
A valóság sokoldalú megismerésével a jelenségek közötti összefüggések
felismerésével módosuljon a valóság és képzelet viszonya és legyen egyre inkább
alkotó jellegű a fantáziája.
A kezdeményezés szabadságával, önállóság biztosításával az analízis-szintézis, az
összehasonlítás és általánosítás gondolkodási folyamatok fejlődésével erősödjék az
alkotó gondolkodás.

Speciális kompetenciák
A szereplési vágy megélésének biztosítása, az irányítási, szervezési, előadói és
kommunikációs képességek, kreativitás kibontakoztatásával, tehetséggondozás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Növekedjék a társakkal való kommunikáció igénye- beszédkedv, közlési vágy
fokozása.
A beszédcselekvés minden formája jelenjék meg: kérés, tanács, felszólítás,
szabályalkotás.
Használják a szófajokat, igeidőt, igemódokat, ragozást helyesen.
A szerep adta lehetőségekhez keresse meg a nyelvi – kommunikációs pl.: udvariassági
formákat, ez által elsajátítva a társas kapcsolatok és társadalmi szerepek sajátosságait.
Fokozódjék a beszédértés, a társak megértése.
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Kompetens pedagógus attitűd
Szervező,
Kezdeményező,
Bátorító,
Csak szükség esetén beavatkozó –empatikus,
Közösségi jelleg erősítése,
Játszócsoportok egymás iránti toleranciájának fejlesztése,
Mintaadó és improvizatív.

Konstruáló játék
Előre elgondoltan, meghatározott céllal építkeznek. Kockából, más játékszerekből, különféle
alkatrészekből, anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat hoznak létre.
Barkácsolás:
A gyermekek játékszituációtól és ötleteiktől vezérelve saját maguk készítik el a játékhoz
szükséges eszközöket. Olyan anyagokat gyűjtenek, amelyeket fel tudnak használni. (vágni,
tépni, fűrészelni stb.) A barkácsolás lehet önálló munka, vagy játék kiegészítő.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Az énkép alakulása, a produktumok létrehozásával, pozitív megerősítéssel, a csoport
előtti elismeréssel, a produktum kiállításával.
Sikerélmény biztosítása.

Szociális kompetenciák
Az együttműködés és az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása az együttes
tevékenységgel, védelme a kuckósítással.
A saját és egymás játékának, eszközeinek, produktumának tiszteletben tartása.
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Kognitív kompetenciák
Szem- kéz koordináció fejlődésével a motorikus képességek fejlesztése.
Hallási-, tapintási észlelés fejlesztésével az eszközök,
tulajdonságainak, használhatóságának megismertetése.

anyagok

nevének,

Tapasztalás és tanulás útján a rész-egész viszonyának, matematikai kifejezések-, és
téri relációk elsajátításával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Speciális kompetenciák
Önállóságukra és kezdeményező képességükre alapozva az alkotó fantázia és
kreativitás kibontakoztatása.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Alkalmazzák a megszólítás, kérés, ténymegállapítás, ítéletalkotás, tudakozódás,
véleménynyilvánítás stb. nyelvi formáit.
Gyakorolják a változatos élethelyzetekhez kapcsolódó szóbeli szövegalkotást.
Használják az emóciókat kifejező nyelvi megfogalmazásokat és annak nem verbális
eszközeit.

Kompetens pedagógus attitűd
Tanácsadó,
Ösztönző,
Kezdeményező, példa és ötletadó,
Kooperációt ösztönző,
Állandó hely és lehetőség biztosítása az elkészült alkotások megőrzésére,
Pozitív megerősítés egyéni és csoport szinten (elismerés).
Szabályjáték
A szabályokat betartja és betartatja a játék során, és ennek megfelelően viselkedik a gyermek.
Kezdeményez, ügyesen küzd a győzelemért a szabályokat önként vállalja. Segít társának. A
játékokban a kölcsönösség dominál. Megtapasztalja és megtanulja, hogy az ő viselkedésétől is
függ a csapatának győzelme.
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Az óvónők törekednek a közvetett játékirányításra. Bővítik a gyermekek világról szerzett
tapasztalatait, ismereteiket állandóan mélyítik. /séták, könyvtárlátogatás stb./.
Bizalom teli légkörben segítik elő a játékhelyzetekben történő konfliktusok önálló
megoldását.
Az óvónő maga is tudjon felszabadultan játszani, érzelmeit mutassa ki őszintén, ugyanakkor
ösztönözze a gyermeket arra, hogy sokféle játékot indítsanak és szervezzenek.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Erősödjék feladattartásuk a monotónia tűrés és önuralom és belső motiváció
fejlődésével.
A siker, - és kudarctűrő képesség fejlődésével alakuljon reális önértékelésük.

Szociális kompetenciák
Fejlődjék szabálytudatuk,
működtetésével.

a

szabályok

megalkotásával,

elfogadásával

és

A szociális viselkedési stratégiák által (versenyszellem, csapatszellem, csoport
kohézió) alapozódjék meg felelősségérzetük.

Kognitív kompetenciák
Fejlődjék ügyességük, gyorsaságuk, váljék céltudatosabbá és ezáltal legyen
harmonikusabb, összerendezettebb mozgásuk a mozgásos játékok biztosításával.
Fejlődjék a testséma és a téri percepció a mozgásos szabályjátékok során.
Az értelemfejlesztő játékok biztosításával fejlődjék érzékelésük, észlelésük és
megfigyelőképességük.
Erősödjék figyelmük a figyelemmegosztás és figyelemkoncentráció fejlődésével.
A problémahelyzetek megoldása során végzett különböző gondolkodási műveletek
által fejlődjék logikus gondolkodásuk.
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Speciális kompetenciák
Fogalmazzanak meg állításokat, szabályokat, gondolkodási műveleteket a meglevő
szabályok gyakorlásával, új szabályok alkotásával, így valósuljon meg az egymástól
való tanulás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Tevékenység közben nevezzenek meg tárgyakat, testrészeket, névmásokat,
cselekvéseket, relációkat, színeket, anyagokat, stb. így gazdagodjék nyelvi
struktúrájuk, nyelvtani kifejezőkészségük.
Alkalmazzák az udvariassági formákat a játék során.
Tudják érzelmeiket mások számára elfogadható formában kifejezésre juttatni,
megfogalmazni.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
Az egyén fejlettségéhez igazodó eszközök használatának kipróbálása, megtanítása,
élmények és tapasztalatszerzés útján, ily módon a tágabb és szűkebb környezet minél
sokrétűbb megismertetése, a meglevő tudástartalmak alkalmazásával történő fejlesztés
szeretetteljes, bizalmas légkörben.

Kompetens pedagógus attitűd
Tanácsadó,
Ösztönző,
Bátorító,
Igény szerint irányító-vezető,
Szabályismertetésnél pontos, érthető, rövid, tömör és szemléletes magyarázat.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek életkori sajátosságának megfelelő játéktevékenység dominál a játékban.
Megértik és elfogadják játszótársaik, az óvónő gondolatait, a tevékenységek logikáját.
Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
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Képesek vállalni a számukra kevésbé érdekes szerepeket is.
Tudnak irányítani, ugyanakkor alkalmazkodni is.
Olyan játékhelyzeteket hoznak létre, melyekben saját tapasztalataik, érdeklődésük
alapján ábrázolják a felnőttek tevékenységeit.
Játékokat terveznek, önállóan képesek szerepeket, eszközöket választani.
A barkácsolt eszközöket felhasználják szerepjátékokban, valamint a bábozás és
dramatizálás során is.
Képesek a játékeszközök elemeiből a valósághoz hű modelleket alkotni.
Tudnak egyszerűbb és bonyolultabb szabályokat alkotni, vagy a már meglevő
szabályokhoz alkalmazkodni.
Figyelmeztetik egymást a szabályok betartására.
Jellemző rájuk az egészséges versenyszellem.
A hátrányos helyzetű gyerekek gátlásaikat leküzdve önmaguk fejlettségéhez
viszonyítva megpróbálnak kezdeményezni azon a területen, amelyben jártasságuk
megfelelő.
Megóvják, és rendben tartják a játékeszközöket.
Az otthonról alkalmanként behozott játékszert szívesen odaadják társaiknak is.
Játékuk során a kölcsönösség, a közösségi érdek figyelembe vétele is megnyilvánul,
tehát kialakul a szocializációjuk.
Játékfejlődésük során eljutnak az individualizációtól a szocializációig.
Tudja a gyermek, hogy „meddig tart a játék”, és honnan kezdődnek a szabadság
korlátai.
Őszinte érdeklődéssel kísérje figyelemmel az óvónő a bátortalan, passzív vagy a
csoportba újonnan érkező gyermeket. Főleg a hátrányos, - halmozottan hátrányos
helyzetű, SNI-s gyerekeket segítse a beilleszkedésben, az esetleges szerepvállalásában,
ismereteiknek adekvát tapasztalatszerzést biztosítson számukra, buzdítsa őket, és
mindenekelőtt személyesen játsszon velük, példát adva a többi gyermek számára.

10.2. Verselés, mesélés
A mese különösen alkalmas az óvodás gyermekek szemléletmódjának és világképének
kialakítására.
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A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső
világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
Gondoskodjék az óvónő arról, hogy a gyerekek hozzájussanak az irodalomhoz,
közvetítse számukra az alkalomhoz illő mondókákat, verseket, mutassa meg a
hozzájuk tartozó mozdulatokat, játékokat. Arca és hangja játékával keltse életre a
mesét.
A kisebb gyerekek számára tegye lehetővé, hogy állathangutánzó és felelgetős
mondókák, láncmesék, versek, verses mesék tegyék ki irodalmi élményeik nagy
részét. A legügyesebbeknek viszont nehezebb, bonyolultabb prózai meséket adjon
elő.
A mesék elhangzása után beszélje meg a gyerekekkel a történetet, adjon kielégítő
választ a spontán kérdésekre.
A versek mondogatása legyen spontán és tervezett, naponta többszöri tevékenység, de
ne váljon unalmassá.
Az óvónő tiszta artikulációval, érhetően adja elő az irodalmi műveket, hogy a
gyermekek ne értsék félre.
Adjon lehetőséget a gyermekek számára a mesék kiválasztásához.
Éreztesse az óvónő, hogy a mesemondás fontos eseménye a napnak, ismerje fel és
használja ki a napközben adódó vers és mesemondási alkalmakat.
Nyomatékosan hasson oda az óvónő, hogy minél kevesebb videó-mesét nézzenek a
gyerekek, a gépi mese ne szorítsa ki az anya vagy apa semmivel sem pótolható
kapcsolatát a gyerekekkel. (A mesemondás rendszeres elhárítása puha agresszió a
szülő részéről.).
Az esetleges mozi- vagy videó mesefilm nézése során ne hagyják magára a gyermeket,
hogy kérdéseire időben kaphasson megerősítő vagy megnyugtató, esetleg feloldó
választ.
Biztosítani kell, hogy a gyerekek ne kényszerből hallgassanak mesét.
Amikor mesére kerül a sor, adják meg a szertartását, csoportonként egyedi más – más
módon teremtsék meg a csendet, a nyugalmat.
A feladat nem a szövegek megtanítása, hanem a vers és mese folyamatának
élvezetessé tétele.
Legyenek tájékozottak a gyermekek, hogy vannak gyermekeknek szóló meseírók és
felnőtteknek való irodalom.
Kezdeményezze az óvónő, hogy otthon is rendszeresen könyvtárba járás során
nevelődjön a könyv szeretetére, megóvására.
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A gyermek saját vers és mese alkotása, annak mozgással, vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
Az óvodában a népi, a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A sajátos nevelési igényű gyermekek irodalom iránti igényét, sajátos fogékonyságát
meg kell keresni, és a neki legmegfelelőbb módszert kiválasztani ahhoz, hogy ő is
élvezhesse valamilyen formában az irodalmi alkotásokat.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket nagyon fontos megismertetni szép
mesékkel, versekkel, ki kell alakítani bennük az igényt, a fogékonyságot.
Alakuljon a gyermekek nemzeti identitástudata, az anyanyelv ápolása, a hagyományok
őrzése által, az erkölcsi-, és esztétikai érzelmek fejlesztésével az irodalom iránti
érdeklődés felkeltésével.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Érzelmek és gondolatok szabad áramlásával, az önkifejezés lehetőségeinek
biztosításával az önismeret, önértékelés fejlesztésével esztétikai, erkölcsi értékek,
tartalmak megismerése, befogadása, személyiségfejlesztés.

Szociális kompetenciák
Az empatikus képesség fejlesztésével viselkedés-, és magatartásformák alakítása.
Az élmények közösségi szintű megélésével az esztétikai hatás biztosítása, közösségi
nevelés.
A szükséges eszközök közös megteremtésének lehetőségével az együttműködés, az
alkotó fantázia, kreativitás fejlesztése és az egymástól való tanulás lehetőségének
biztosítása.
Az egyéni sajátosságok, érési ütem és eltérő képességek tiszteletben tartásával a
tolerancia és a különbözőség elfogadásának fejlesztése.

Kognitív kompetenciák
A fantázia szabad kibontakozásának lehetőségével az improvizatív képesség
fejlesztése.
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Önismeret, a gondolkodás és a világkép fejlesztésével a nemzeti identitástudat
alakítása.
Az irodalmi élmények egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, változatos
feldolgozásával, a belső motiváció felkeltésével a nyitottság, az aktivitás, a
reprodukciós képesség és emlékezet fejlesztése.

Speciális kompetenciák
•

A művészeti ágak komplex alkalmazásával esztétikai nevelés.

•

Az irodalmi és esztétikai élmények átélésével és reprodukálásával, az egyéni
kifejezésmódok érvényre juttatásának támogatásával tehetséggondozás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Az irodalmi műfajok segítségével a, fonémahallás, beszédlégzés és artikuláció
gyakorlása.
A népi mondókák és versek ismételgetésével a helyes beszédtempó, hangsúly, ritmus
és hanglejtés gyakorlása.
A mozgás, zenei hatások és ritmusélmények összekapcsolásával beszédkedv és
beszédfantázia fejlesztés.
Ismeretlen, régies-népies szavakkal, hangutánzó és rokon értelmű szavakkal
szókincsbővítés.
A beszédtartalom gazdagítása a különböző szófajok és mondatfajták alkalmazásával.
A nyelvi komikum és a humor verbális eszközeivel humorérzék fejlesztése.
A nem verbális kommunikációs eszköztár fejlesztése mintakövetéssel az élmények
reprodukálásával.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
Az irodalmi élmények befogadásának és átélésének segítése a hangulati és érzelmi
elemek nem verbális megjelenítésének intenzív közvetítésével az utánzó képesség
fejlesztése.
Az esztétikai élmények közösségi szintű megélésébe való bevonással a nyelvi kultúra
és értelmi képesség fejlesztése.
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Dramatizálás, bábozás
Eljátsszák irodalmi élményeiket, saját gondolataikat, a mesék hőseinek tetteit, cselekményeit,
a szereplők mondanivalóját, hangját, mozdulatait.
Ők maguk is báboznak / kesztyű, sík, marionett stb./
Az óvónő bábjátékán részt vesznek, mint nézők.
Barkácsolás során eszközöket, bábokat, kiegészítőket készítenek akár több napon keresztül is.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Tapasztalatainak, élményeinek és elképzeléseinek leképzésével fantáziája gazdagodjék
és így valósuljon meg belső feszültségeinek feloldódása, az önkifejezés.
Növekedjék önbizalmuk a szerepvállalással.
Fejlődjék a testséma.

Szociális kompetenciák
Erősödjék a szociális érzékenységük az együttműködés során.

Kognitív kompetenciák
Fejlődjék mozgáskoordinációjuk
mozgatásával.

és

térérzékelésük

a

különböző

bábtípusok

Emlékezet, képzelet és reprodukciós készség fejlesztése a kitalált és ismert történetek
visszaadásával.

Speciális kompetenciák
Esztétikai érzék fejlesztése a bábok, díszletek, kellékek készítése, használata során.
Egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségével tehetséggondozás.
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Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése gondolatok, érzelmek, indulatok
kifejezésével.
Kommunikációs eszköztár gazdagítása a karakterformálás során – szituációnak
megfelelő hang -, mozgásbeli megjelenítéssel.
A tanulási folyamatban fogalmak kialakítása, ok-okozati összefüggések felismertetése.

Kompetens pedagógus attitűd
Tanácsadó,
Ösztönző,
Csak szükség esetén beavatkozó,
Együttjátszó,
Segítő,
Példaadó,
Önállóságot segítő,
Indirekt irányító.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek tudnak játék közben is odaillő szövegeket, rigmusokat, mondókákat
mondogatni.
Kérik az elhangzott kedvenc mesék, versek ismétlését.
Társak az óvónő énekes, mozgásos improvizáló játékkezdeményezéseiben.
A tevékenységek során felfogják a hangzás, a hangulat az érzelem és az alkalom
összefüggéseit, a hallott mesék, versek témáit, hangulatait, rokon értelmű kifejezéseit.
Hangulat, hangzás, érzelem, alkalom egységében fogják fel a mondott, látott, hallott
vers témáját.
Kérik és várják
megteremtésében.

a

mesemondást,

segítenek

a

mesemondás

feltételeinek

Figyelmesen, csendben hallgatják a mesét, viselkedésükön, tekintetükön látszik a
belső képzeleti képük.
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Össze tudják kötni a folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait.
Vannak kedvenc mesehőseik, a velük megesett történeteket játékokban is
megelevenítik.
Az ismert mesemotívumokat bábozzák, dramatizálják.
Önállóan nézegetik a mesekönyveket, kérik a felnőtteket, hogy meséljék el a
kiválasztott mesét.
Utánozzák az olvasást, érdeklődnek a betűk iránt.
Jellemző képek alapján megtalálják a kedvenc meséiket.
Vigyáznak a könyvekre, értéknek tartják.
A nemzetiségi gyermek életkorának és egyéni képességeinek megfelelően
rendelkezzen olyan szókinccsel, hogy szívesen mondja el a mondókákat, verseket,
meséket, ismerje az azokhoz kapcsolódó játékokat.

10.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc
Éreztesse és szerettesse meg az óvónő a gyerekekkel az ölbeli játékokat éneklést, az
énekes játékokat, a néptáncot.
Szoktassa őket a szép, tiszta éneklésre.
Alapozza meg a gyerekek zenei anyanyelvét.
Tervezze meg az óvónő a fejlesztő hatások rendszerét, fektessen hangsúlyt zenei
önképzésre, önművelésre. Az óvónő is legyen jártas az alapvető népi tánclépések
elsajátításában.
Teremtse meg az alapvető feltételeket, helyet, időt a napközbeni éneklésre, dalos
játékok játszására.
Sétákkal, kirándulásokkal gondoskodjék arról, hogy megfigyelhessék a gyermekek a
természet, a madarak hangjait, környezetük zajait, zörejeit.
A zenei nevelés során használják ki a játék közbeni dúdolgatás, éneklés lehetőségét.
Ismertessen meg a gyermekekkel egy hangszert, pl.: furulyát, gitárt, a lehetőségnek
megfelelően használja is gyakran vagy folyamatosan.
Érje el az óvónő, hogy a család ne túlozza el a gépi zene hallgatását. Ösztönözze a
szülőket az otthoni énekelgetésre. Hallgassák meg gyermekeik énekét, mondókázását.
A ritmushangszereket ismerjék meg és használják a gyerekek.
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Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások
szolgáljanak a gyermek zenei képességének alakításában.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a
nemzetiségi, nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
Tartsa szem előtt a pentatóniát, ahol a gyermeknek biztonságosan kell mozognia.
Készítsenek önállóan egyéni ötletük után kiegészítő hangszereket (dobozokból
csörgődob, húrozás, huzalokból, stb.).
Vegyék fel a kapcsolatot a helyi zeneiskolával.
A sajátos nevelési igényű gyermek művészeti nevelésére, a zenei alkotások aktív
befogadására a neki legmegfelelőbb eszközt kell kiválasztani, és biztosítani számára.
Alakuljon a gyermek esztétikai fogékonysága a zenei érdeklődés felkeltésével, a zenei
anyanyelv megismerésével, a zenei ízlés formálásával és ez által fejlődjön nemzeti
identitástudata.
A szülőföldhöz való kötődés, a hazaszeretet magalapozása az ének-zene, énekes játék és
gyermektánc érzelem gazdag jó gyakorlatokat ad.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Az éneklési kedv felkeltésével az öröm átélésének-, gátlások oldásának biztosításával
a belső motiváltság és önkifejezés segítése és önismeret alakítása.

Szociális kompetenciák
A különböző zenei műfajokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó magatartásformák
elsajátításával szokásalakítás.
A társvezető szerepének elfogadásával, az irányítási-, szerepvállalási készség
fejlesztésével az önállóság erősítése, a kooperációs készség alakítása.
A játékok és élmények komplexitásának biztosításával esztétikai fogékonyság
megalapozásával érzelmi nevelés.
A mozgás- ritmus- zene csoportos átélésével az esztétikai élmények
megsokszorozásával csoportkohézió alakítása, közösségi nevelés, humorérzék
fejlesztés.
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Egyéni képességek figyelembevételével, differenciált feladatadással a különbözőség
elfogadásának erősítése, toleranciafejlesztés.

Kognitív kompetenciák
Változatos mozgás- és térformák alkalmazása során mozgásigény kielégítése, a téri
tájékozódás és mozgáskoordináció fejlesztése.
Eszközök, hangszerek megismerésével, használatának és használhatóságának
elsajátításával a percepció, az ismeretek és a zenei képességek fejlesztése.
Változatos zenei élmények-, és tevékenységek által hallás és ritmusérzék fejlesztés.
A zenehallgatási élmény igényének kialakításával a kivárás és figyelemkoncentráció
fejlesztése.
Az ismeretek felidézésével és reprodukálásával emlékezet fejlesztése.
A nemzeti anyanyelv sajátosságainak, népi jellegzetességeinek megismerésével
nemzeti identitástudat alakítása.

Speciális kompetenciák
A kreativitás, improvizáció és egyéni képességek kibontakoztatásának lehetőségével
alkotókedv felkeltése, tehetséggondozás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése.
Hangzók helyes megformálásának gyakorlása.
Hangsúly, hangerő, tempó, hangmagasság és ezek váltásaival beszédtechnika és
beszédlégzés fejlesztése.
Fogalomalkotás és szókincsbővítés, tájegységekre jellemző kifejezésekkel, régies
szóhasználatokkal és a népköltészet szimbolikájának megismerésével.
Párbeszédek és dramatizálás gyakorlása során a különböző mondatfajták és
mondatszerkesztés fejlesztése.
A különböző grammatikai megoldások és választékos kifejezések gyakorlásával
beszédkedv és beszédkészség fejlesztése.
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
Élmények biztosításával az érdeklődés felkeltése, a zenei tevékenység örömének
közös megélésével az önkéntesség elérése.

Kompetens pedagógus attitűd
A gyermek képességeinek, a csoport adottságainak és az alkalomnak megfelelő zenei
anyag kiválasztása.
Egyéni képességek kibontakoztatása.
Személyes példamutatás.
Türelem, kivárás.
Pozitív megerősítés.
Változatos tevékenységek és módszerek alkalmazása.
Személyes testi kontaktus igényének felismerése és kielégítése.
Az igényes zene napi folyamatba beépülésének biztosítása.
A gyermeki zenei kezdeményezés elfogadása.
Próbálgatás, ösztönzés, elismerés, dicsére.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Örömmel énekelnek, jókedvvel játsszák a népi gyermekdalok, és az énekes játékokat.
A tempót a természetes járásnak megfelelően tudják tartani.
El tudják kezdeni a már tanult dalokat.
Egyszerű motívumokat vissza tudnak énekelni, tapsolni.
Felismerik a magas és a mély közötti különbséget, tudnak halkan, hangosan énekelni,
beszélni, tapsolni stb.
Felismerik a dalokat dúdolásról, hangszerről, a jellemző kezdő és záró motívumokról.
Tudnak dalokat, dallamrészeket elbújtatni.
Érzékenyek a környezet és a természet hangjaira, megfigyelik és megkülönböztetik a
hangszínek finom eltéréseit (lágyabb, erősebb, durva, stb.).
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Néhány hangszerrel eredetiben is megismerkednek.
Meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést, a ritmust maguk is tudják
érzékeltetni.
Szöveges vagy dallami ritmusokat vissza tudnak tapsolni egyénileg és csoportosan is.
Kézfogással és anélkül is tudnak egyöntetűen körbejárni szép testtartással.
Tudnak térformákat alakítani, (csigavonal, hullám).
Tudják használni az ütőhangszereket, ki tudják emelni a lüktetést, a ritmust,
motívumhangsúlyt. Egyéni ötleteik alapján kísérik a csoport énekét.
Az óvónő énekes kérdésére tudnak énekelve kifejezően válaszolni.
Önállóan is ki tudnak találni játékos mozdulatokat, tánclépéseket, játékokat az
egyszerűbb dalokhoz, mondókákhoz.
Megfelelő figyelemmel és fegyelmezett magatartással tudják figyelni az élő zenét.

10.4. Rajzolás, Festés, mintázás, kézi munka
Az ábrázoló tevékenység során maga az öröm a fontos, valamint az igény kialakítása
az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, és az esztétikai
élmények befogadására.
Az óvónő teremtse meg a feltételeket a gyerekek képi, plasztikai kifejezésmódjának
megvalósításához.
Mutasson rá az óvónő az esztétikus környezetre, a táj szépségére, az ízlelésre, a
rendre.
Igényesen formálja meg a környezetet, esztétikusan, ízlésesen díszítse a csoportszobát.
Biztosítsa az óvónő a gyermekek számára a csoportszobában a rajzolás, festés,
gyurmázás, ragasztás, építés eszközeinek állandó használati lehetőségeit a nap
folyamán.
Vigye ki a gyermekeket a természetbe, rajzoljanak, fessenek a helyszínen, késztesse
őket a fény, árnyak megfigyelésére, beszélgessenek képekről, albumokról.
Az óvónő ne adjon képi sablont, ezzel ne kösse meg a gyermekek fantáziáját, csupán
ötletek adásával segítsen.
Buzdítsa a gyermekeket a formák megtervezésére, a változatos színhasználatra, a
kompozíciós képességre.
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Ismertesse meg az óvónő, majd biztosítsa számukra az anyagokkal, technikákkal való
megismerkedést (homok, agyag, festékfajták, színes papírok, ceruzák, ruhaanyagok,
dugók stb.).
A természetben gyűjtött anyagokat használtassa fel a gyerekekkel, díszítésre,
mintázásra, egyszerű ajándéktárgyak készítésére.
Teremtsen lehetőséget az óvónő a mikro csoportos, közös és kollektív munkára, hogy
megérezzék a gyerekek a közös alkotás örömét.
Adjon döntési lehetőséget a gyermeknek, hogy mikor milyen technikával
dolgozzanak.
Váljék természetessé egymás munkájának megnézegetése, a véleményformálás, a
tanácsadása, a javaslat épüljön be személyiségünkbe a bírálat és kritika helyett.
Gondoskodni kell gyermekek munkáinak folyamatos bemutatásáról.
Meg kell ismertetni a gyermekeket a műalkotásokkal, a népművészettel, a
kismesterségekkel, a cigányság forma és színvilágának harmóniájával.
A sajátos nevelési igényű gyermek azon tapasztalási lehetőségét kell erősíteni, ahol
eredményt lehet nála elérni, a szociálisan hátrányos gyermekeket pedig meg kell
ismertetni az eszközökkel, és az új módszerekkel.
A nemzetiségi gyerekeket differenciáltan fejlesztjük, egyénileg segítjük. Saját
kultúrájuknak megfelelő színhasználatra, formavilágra irányítsák rá az óvónők a
figyelmét.
Az esztétikai fogékonyság megalapozásával gazdagodjék fantáziája, az alkotó képzelete
az önkifejezés által fejlődjön a gyermek értelmi képessége, differenciálódjon mozgása és
alakuljon világképe.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Más tevékenységben át nem élhető dolgok újraélésével, reprodukálásával a belső
motiváció felkeltése, önkifejezés és önmegvalósítás lehetőségének biztosítása,
önismeret fejlesztése.
Az egyéni érés és eltérő sajátosságok figyelembevétele a döntésképesség segítése a
siker átélésével, problémamegoldó képesség fejlesztése az önbizalom erősítésével.
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Szociális kompetenciák
Saját és egymás alkotásainak megbecsülésével, véleményezésével a kölcsönös
tisztelet, elfogadás megalapozása, fejlesztése, erősítése.
Saját és egymás munkájának, önmagának és környezete esztétikájának megőrzésével
az érzelmi kötődések alakítása.
Az egyéni és együttes munka során a kooperációs készség fejlesztésével az egymástól
való tanulás elősegítése, a különbözőséggel való együttélés gyakorlása.

Kognitív kompetenciák
Az érdeklődés felkeltése a vizuális tevékenységek iránt az alkotás örömének
megtapasztalásával, élmények biztosításával.
Különböző anyagok, technikák eszközök megismerésével:
Térbeli összefüggés érzékelésének alakítása az érzékelés fejlesztésével,
Szín,- formavilág, képi gondolkodás gazdagítása,
Képi, plasztikai konstruáló képesség kibontakoztatása,
Kéz differenciált mozgásának fejlesztése, finommotorika alakítása,
Szem – kéz koordinációjának fejlesztése,
Az újra való nyitottság, a felfedezés örömének átélése, a kockázatvállalási képesség
megalapozása,
A kitartás és monotónia tűrés fejlesztése az újrakezdés lehetőségének biztosításával,
feladattudat alakítása,
Egyéb művészeti ágak integrálásával, komplex esztétikai élmény megtapasztalása által
a világra való nyitottság megalapozása.

Speciális kompetenciák
Esztétikai igényesség alakítása a szép fogalmának és tartalmának megéreztetésével.
Fantázia és kreativitás fejlesztése, tehetséggondozás.
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Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
A képi szemléletes gondolkodás kiteljesedésének erősítésével logikai gondolkodás
fejlesztése.
A tevékenységet kísérő monologikus beszéd elfogadásával beszédkészség fejlesztés.
A társakkal és a pedagógussal folytatott beszélgetés gazdagodásával mondatalkotás
fejlesztése.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
A meglevő adottságokra alapozva az érdeklődés felkeltésével lehetőség és
sikerélmény biztosításával képesség fejlesztés.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Élményeiket, elképzeléseiket, képzeteiket többnyire biztonsággal ábrázolják.
Az alap eszköztárral - zsírkrétával, ceruzával, vízfestékkel, temperával, ollóval,
ragasztóval, agyaggal, tűvel, cérnával, fonállal megismerkednek, - biztonsággal
használják azokat.
Formaábrázolásuk változatos, a megkülönböztető jegyek megtalálhatóak.
Képesek kezdetleges mozgásábrázolásra,
testrészekre, érzékszervekre, stb.

emberábrázolásukban

figyelnek

a

Bátran használják a színeket, a színárnyalatokat.
Tudnak sík-és térbeli plasztikai munkákat készíteni.
Képesek önálló és kollektív munkára,
kommunikálnak, együttműködnek.

eközben

életkoruknak

megfelelően

Sok tapasztalattal rendelkeznek a változatos alakú zárt és nyitott terek elkészítésében,
az építmények egyensúlyának megítélésében, megteremtésében.
Az egyéni és közös értékelések során véleményt tudnak nyilvánítani maguk és társaik
munkájáról.
Elképzeléseik és megfigyeléseik alapján tudnak formákat mintázni, rajzolni, festeni.
Alapvető kompozíciós képességgel rendelkeznek.
Tudnak önállóan és csoportmunkában egyszerű játékokat, modelleket, kellékeket
készíteni.
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Önállóan tudnak tárgyakat stb. díszíteni.
Megfelelő ideig tudják figyelmüket összpontosítani.
Kialakult önálló gondolkodásuk, véleményük, alkotóképességük van /mindenkinek
önmagához viszonyítva. /.

10.5. Mozgás
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az egészségfejlesztő
testmozgás mindennapjaink része.
Szem előtt tartjuk, hogy az egészségfejlesztő testmozgás fontos része, de nem egésze a
testedzés és a sport tevékenység.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató és finommotoros
mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének
szakasza, melyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és
az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
A mozgásos játékok tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően
hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség
fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét,
egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges
izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás és egészséges
életmódra nevelés hatásait.
A spontán, a szabadjáték keretében végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik
az irányított mozgásos tevékenységek.
A komplex testmozgásokat beépítjük az óvodai élet egyéb tevékenységeiben is, így
együtt hatnak a gyermek személyiségére. Kialakul a gyermekek pozitív énképe,
önkontrollja, érzelemszabályozása, szabálykövető társas viselkedése, együttműködése,
kommunikációja, problémamegoldó gondolkodása.
A spontán a játékban, azon belül a szabadjátékban megjelenő mozgásos
tevékenységek, az egészségfejlesztő testmozgások az óvodai nevelésünk minden
napján, az egyéni szükségleteiket és képességeket figyelembe véve minden gyermek
számára lehetőséget kell biztosítani.
A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásfeladatokat tervezzünk.
Törekedjünk a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
széleskörű alkalmazására a szabad levegő kihasználására.
74

Teremtsük meg a feltételeit a szabadtéri mozgásnak. A szabad tér lehetőséget kínál
egy sor olyan mozgásra, amelyre a csoportszobába, tornaszobába nincs lehetőség. A
gyermekek saját képességszintjüknek, fejlettségüknek megfelelően örömteli
elfoglaltságot találnak az udvari eszközökben - s így természetes mozgásaik társas
készségeik gyakorlásában is.
Teremtsük meg a feltételeit a sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban
zajló gyakorlási formáknak, a játékoknak, mely tanulási (játék-) környezetet jelentik,
át kell, hogy hassa az óvodai életünk minden napját, Ezt az elvárást az irányított
testnevelésben fokozatosan figyelembe kell venni ezért pozitív, érzelmileg biztonságos
tanulási környezetet segítő módszereket alkalmazunk.
o Kényelmes óvodai ruházat.
o Tornaszobában lépés pillanatától mozgás.
o Ütemezés nélküli vagy zenei ritmusra végzett test- és térérzékelő gyakorlatok.
o Lassan végrehajtott nyújtások, játékos koordinációs és erősítő gyakorlatok.
o Ügyességfejlesztés sokféle eszközzel.
o Kiesés helyett más játékfeladattal kiszabadítás
o Az udvar kihasználása nagyobb térben, páros és csoportos játékok és feladatok.
o Kooperatív játékok, fantázia játékok, örömért végzett mozgások feladatok és
játékok.
o A gyermek önmagával szemben versenyzése, ebben minden gyermek sikeres
lehet és minden gyermek egyenlő eséllyel vesz részt.
o Pozitív fegyelmezési rendszerek, rövid ideig tartó mozgásmegvonás.
o Káros gyakorlatok elhagyása és alternatív gyakorlatokkal történő kiváltása.

Az udvari szabad játékokat állandóan kísérje figyelemmel az óvodapedagógus és aktívan
segítse a „rászoruló” gyermekeket az udvari, játszótéri eszközökön történő mozgásban.
Így kiválóan fejlődhetnek mozgáskészségeik, lemaradásuk pótolható és ez további aktivitásra
sarkallja.
Élményorientált, sikerközpontú, esélyegyenlőségre törekvő mozgás a jövő útja.
A fokozatosság és a következetesség elvének betartásával szoktat az óvónő a
rendszerességre, a rendszeretetre. Az óvónő figyelembe veszi az egyéni
különbségeket.
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Megfelelő sikerélmény biztosítása fontos az önértékeléshez, a reális önismeret
megalapozásához, melyet minden óvónőnek biztosítani kell.
A dicséret, a buzdítás, az egyéni segítségadás mindennapi megnyilvánulás.
Alkati adottságai miatt senkit sem ér hátrány, megkülönböztetés (túlsúlyos, túl vézna
gyermek).
Az óvónő példamutatóan, kellő komolysággal végzi a gyakorlatokat, a relaxációnak is
megadja a méltóságát, fontosságát.
A tiszta környezet megteremtése annak érdekében, hogy a gyermekek jó levegőn
mozoghassanak, tornázhassanak.
A gyermekek játékos kedvére, mozgástapasztalatára építve sajátíttassa el az óvónő a
különböző mozgásokat.
Tudatosan formálja a szülők szemléletét, hogy a szülők minél több mozgási
lehetőséget biztosítsanak a gyermekek számára, lehetőleg családi környezetben
/kerékpározás, szánkózás, séták, kirándulások. /.
Szakember segítségével szűrje ki csoportjából a tartáshibás, lúdtalpas gyermekeket,
számukra állítson össze tartásjavító, lábboltozat erősítő gyakorlatokat /lehetőség
szerint az egészségesek számára is prevenciós jelleggel. A szülők kérésére, igényére
külön foglalkozás is szervezhető.
Az óvónő is aktívan vegyen részt a foglalkozásokon, megfelelő, tornázásra alkalmas
öltözékben.
Fejlessze a gyermekek önállóságát, kezdeményező kedvét, bátorságát, kitartását,
egymás segítését, alkalmazkodó képességét, mások sikerének elismerését.
Formálja a szülőket az irányba, hogy ne fojtsák el a gyermekek természetes
mozgásigényét, ne kívánjanak túlzott mozgásfegyelmet, ugyanakkor legyenek
következetesek.
A mozgásos feszültség oldása relaxációval, a nyugalmi helyzet komolyságának
megéreztetése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek mozgáskoordinációjának maximális segítése a
társak segítségével. Fontos az elfogadás, az, hogy vegyék természetesnek a
fogyatékossággal élő gyermekek, felnőttek jelenlétét a társadalomban.
Valósuljon meg a gyermekek optimális testi fejlődése szükségleteik és mozgásigényük
kielégítésével, mozgáskoordinációjuk differenciálódásával megalapozva ezzel az egészséges
életmódot és életvitelt.
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Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
A mozgás iránti vágy kibontakoztatása és a mozgás öröme átélésének biztosítása, a
mozgás egésznapi tevékenységekbe való beépülésével, sikerélmény és pozitív
megerősítés által.
Az önkéntességre és aktivitásra alapozva a reális énkép alakulásának segítése, saját
mozgásképességük megismerése által.
Az egyszerre történő gyakorlatvégzéssel a mozgás esztétikájának megéreztetése, az
önfegyelem fejlesztése.

Szociális kompetenciák
A közösségi mozgásélmények által a szerepmegosztás,
konfliktuskezelés fejlesztése, közösségi nevelés.

szabálytudat

és

Versenyhelyzetek által a szorongás, lelkesedés, siker megélése, a kudarc, vereség
tűrése, mások vereségének és győzelmének tolerálása, szabályok betartása és a
fegyelem fejlesztése.
Az utánzóképesség fejlesztésével, együttműködés biztosításával, a csapatszellem
formálódása és az egymástól való tanulás megalapozása.

Kognitív kompetenciák
A belső motivációra alapozva, a természetes mozgások gyakorlásával optimális
terhelés biztosítása, állóképesség, terhelhetőség, koordináció, kondíció, ritmus-, és
egyensúlyérzék fokozása.
Mozgásbiztonság, mozgásügyesség és mozgáskoordináció alakítása a nagymozgások
gyakorlásával, edzés, erőnlét, gyorsaság fokozása.
Szem-kéz, szem-láb koordinációjának működtetésével, a finommotorika, a téri
tájékozódás és dominancia kialakulásának segítése, a testséma fejlesztése.
Változatos
mozgáshelyzetek
biztosításával
alkalmazkodóképesség és kitartás fejlesztése.

helyzetfelismerő-,

döntési-,

Utasítás és szóbeli leírás után történő feladatvégzéssel rövidtávú memória fejlesztése,
szövegértés fokozása.
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Speciális kompetenciák
A zenére, ritmusra történő mozgás lehetőségének biztosításával kreativitás,
ritmusérzék, improvizációs készség fejlesztése, érzelmi, esztétikai nevelés.
Versenyhelyzetek megteremtésével, differenciált feladatadással a speciális egyéni
képességek kibontakoztatásának biztosítása, tehetséggondozás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
A levegőn és a szabadban végzett változatos mozgásos tevékenységek biztosításával a
helyes légzés, beszédlégzés alakulásának segítése.
Új fogalmak, eszközök, tevékenységek megnevezésével szókincsbővítés.
A téri tájékozódást segítő gyakorlatokkal relációs szókincs bővítése.
Utasítás és szóbeli leírás után történő feladatvégzéssel rövidtávú verbális memória
fejlesztése, szövegértés fokozása.
Játékos, utánzó mozgás megfogalmazásától az elvont fogalmak megértéséig való
eljutással értelmi képesség fejlesztése.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
Egyéni szinten. - A meglevő képességekre alapozva, saját mozgásképességének
megismerésével testséma fejlesztése.
Közösségi szinten. - A társak mozgásképessége megismerésének segítségével a
másság elfogadásának kialakítása.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Szeretik és igénylik a mozgást.
Növekedik a teljesítőképességük, mozgásuk összerendezetté, megfelelő üteművé,
ügyessé válik.
Mozgás tapasztalataik növekednek egyensúlyozásban, járás, futás, ugrás, támasz,
függés, dobás területén
Erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség fejlesztése mellett a társakra is figyelnek.
Cselekvőképességük gyors, mozgásuk kitartó.

78

Megértik az egyszerű vezényszavakat.
A járásokat tudják változtatni, természetes járást egyenletes, ütemes járással felváltani.
Tudnak állórajtból 20-30 métert futni.
Tudnak talicskázni combfogással, egyensúlyozni a pad merevítő gerendáján is.
Bordásfalon tudnak hátsó függőállásban különböző lábmozgásokat.
Tetszés szerinti akadályt átugrani nekifutásból és helyből. Biztonságos talajéréssel
tudnak leugrásokat végezni.
Tudnak kislabdát hajítani távolba és célba. Ismerik a labdafogásokat, tudnak feldobni,
elkapni, labdát vezetni.
Megismerkedtek a gyermekek a zene nyugtató, jótékony hatásával

10.6. Külső világ tevékeny megismerése
Az óvónő ismertesse meg a gyerekekkel az óvodai dolgozók munkáját, valamint
környező üzemekben, közintézményekben foglalkoztatott felnőttek feladatait.
A meglevő tapasztalataikra építve ismertesse meg a gyermekekkel az orvos, a védőnő
betegellátó feladatait, a gyógyszerek használatát, a baleset-megelőzés alapjait.
Teremtsen megfelelő helyzetet a közlekedés gyakorlására az adottságoknak
megfelelően, elsősorban a gyalogos közlekedésre tekintettel.
Kirándulások során figyeltesse meg a városi közlekedés szabályait, a járművek fajtáit.
Teremtsen lehetőséget az udvari közlekedési játszópark használata során a gyakorlati
alkalmazásra, a demonstrációra.
Figyeltesse meg a napszakokat, mindig az adott tevékenységnek megfelelően.
Biztosítson megfelelő helyet és időt a szituációs játékok alakítására.
Keltse fel és tartsa ébren a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését, elégítse ki
megismerési vágyukat. Segítse elő, hogy maguk fedezhessék fel környezetük tárgyait,
jelenségeit.
Adjon lehetőséget a minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több
szempontú felidézésére.
Támaszkodjon a gyerekek meglevő tapasztalataira, a családban elsajátított ismereteire:
növényápolás, állatgondozás, a természet változásainak megfigyelése területén.
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Adjon lehetőséget, hogy felhasználhassák játékaik során ezen ismereteket, közösen és
önállóan gyűjtött természetes anyagokat: pl. gesztenye, makk csutka stb.
Az évszakok megfigyelésén keresztül az időjárásnak, a természet jellemzőinek,
változásainak, fényeinek, formáinak, szépségeinek megfigyeltetése, tapasztalatok
szerzésének biztosítása.
Hangsúlyozza ki az óvónő a környezet megismerésének, rendbetartásának a
természeti, és a társadalmi környezet tiszteletének a fontosságát.
Hassa át az óvodai és otthoni életüket az élő környezetről való gondolkodás és
szeretet.
A gyermeki élménynek és a család vallásos hitének megfelelően ápolni kell a
gyermekek hitbeli igényeit, tapasztalatait, annak ne mondjunk ellent. Tartsuk
tiszteletben a gyermeki meggyőződést, sőt nyújtsunk életkoruknak megfelelő
élményeket.(Karácsony, Húsvét).
Beszélgessünk a gyermekekkel, vagy egyes gyerekekkel olyan légkört kialakítva,
mely a gyerekek hitét, érzéseit, gondolkodását, döntéseit pozitív irányba formálja.
A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt helyezünk a környezettudatos
magatartásformálás alapozására, alakítására.
Tudatosítsuk, hogy nemcsak a természet megvédése, hanem az emberek egymás iránti
törődése, szeretete, odafordulása, az állatok iránti gondoskodás is része a
természetvédelemnek.
Óvodánk, környezetünk, kiserdőnk tisztántartása, gondozása legyen fontos része
mindennapi tevékenységünknek.
A nemzetiségi gyerekek ismeretének, szókincsének megfelelően, adekvát módon
kapják meg feladataikat. Fel kell zárkóztatni őket a feladattudat megfelelő szintjére,
bíztatni, bátorítani kell őket.
Teremtsen lehetőséget az óvónő arra, hogy természetes környezetben is szerezzenek
ismeretséget a tárgyak, személyek, halmazok összehasonlításáról, szétválogatásáról.
Adjon lehetőséget összemérési, megmérési, viszonyítási, becslési gyakorlatokra.
Játszanak tükör előtt és kis tükörrel szabad idejükben is (szimmetria, oldaliság
módosulása)
Segítse elő spontán helyzetekkel is a térben és síkban való tájékozódás fejlődését.
Teremtsen olyan helyzeteket, melyben a téri relációs kifejezések megtelnek
tartalommal (alatt, fölött, mellett, középen stb.).
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Gondoskodjon az egyéni fejlesztés kialakításáról, a problémamegoldó képesség
fokozásáról, összehangolva a csoport egészének fejlesztésével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek környezetben való eligazodását segíteni kell akár
látás, akár hallás, vagy más sérülés esetén.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel is meg kell tapasztaltatni a tiszta, szép,
esztétikus környezetet, a környezet óvására, védésére kell nevelni őket.
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek
is birtokába jut a gyermek, és azokat tevékenységeiben alkalmazza.
Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképessége,
fejlődik tér-sík,- és mennyiség szemlélete.
Fejlődjön a természeti-, társadalmi környezet és önmaguk megismerése által személyiségük,
alakuljon reális világképük, az ember és környezet, az ember és természet
egymásrautaltságának megéreztetésével.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
A természeti és társadalmi környezet megismerésével pozitív érzelmi viszony,
kötődések kialakítása.
Az énkép és a reális önértékelés megalapozásával, a szabad véleménynyilvánítás
lehetőségével az ítéletalkotás képességének erősítése.
Pozitív megerősítéssel önbizalom növelése, önállóság segítése, döntésképesség
erősítése.

Szociális kompetenciák
A szűkebb és tágabb környezet közvetlen tapasztalati úton történő megismerésével a
környezettudatos viselkedés alakításával az élethosszig tartó tanulás megalapozása.
A kulturális környezet megismerésével, a szokások, ünnepek átélésével, a
hagyományok ápolásával a csoportkohézió erősítése, a nemzeti identitástudat
megalapozása.
A siker egyéni- és közösségi szintű átélésével a kooperatív tanulás kialakulásának
segítése.
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Kognitív kompetenciák
Érzékelés, észlelés fejlesztése a tapasztalatszerzés és élményszerzés által.
Megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodási műveleteik fejlesztése
problémahelyzetek felismerésével, megfogalmazásával és megoldásával.

a

Ok- okozati összefüggések felfedezésével és elemi következtetések levonásával a
logikus gondolkodás fejlesztése.
Hasonlóságok, különbözőségek, azonosságok felismerésével az analizálás,
szintetizálás és általánosítás képességének fejlesztése, szám- és mennyiségfogalom
alakítása.
A felfedezéses tanulás biztosítása közvetlen tapasztalatok, élmények, lehetőségek
által, a gyermek természetes kíváncsiságára és érdeklődésére alapozva.
Változatos probléma és tapasztalási helyzetek megteremtésével, a tanulási motiváció
felébresztésével és fenntartásával a tudástartalmak megváltozott körülmények között
történő alkalmazási lehetőségének biztosítása.
Próbálkozás, hibajavítás lehetőségének biztosításával a kreativitás,- problémamegoldó
képesség fejlesztése, sikerélményhez juttatás.

Speciális kompetenciák
A matematikai
tehetséggondozás.

képességek

kibontakoztatása

differenciált

feladatadással,

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
A tapasztalatszerzésen alapuló megismerést segíti:
Hangok, szavak tiszta ejtését,
A szókincs mennyiségi, minőségi gyarapodását,
Fogalmak körének, tartalmának bővülése- szám-, és mennyiségfogalmakkal,
Új fogalomrendszer kialakulása- gyűjtő és elvont fogalmak,
Jól tagolt, nyelvtanilag helyes mondatszerkesztés,
Mondatfajták használata,
Matematikai fogalmak beépülésével a verbális megfogalmazás differenciálódása,
A beszédkedv erősödése.
82

Kompetens pedagógus attitűd
Élmények, tapasztalatok, problémahelyzetek biztosítása.
Kivárás, türelem, rávezetés, feltétel nélküli odafordulás.
Az egyéni képességek, érési ütem és tempó figyelembe vétele.
Spontán érdeklődésre és a gyermekek kezdeményezésére építés.
A tévedés, próbálkozás és újrakezdés lehetőségének biztosítása.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
élmény és tapasztalatszerzés útján, sikerélmény biztosításával.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Ismerik lakásuk címét, szüleik foglalkozását.
Gyakorlottak a közlekedés, főleg a gyalogos közlekedés szabályainak betartásában.
Megismerték a városukban lévő üzemek, intézmények rendeltetését.
Meg tudják nevezni környezetük színeit, azok árnyalatait, emlékeznek bizonyos
eszközök, tárgyak színeire.
Felismerik a tárgyak, jelenségek közötti feltűnő különbségeket, valamint az
összefüggéseket.
Ismerik a napszakokat, az évszakokat. Tudják azok jellegzetességeit, különbséget
tudnak tenni.
Eljutnak az általánosítás, a fogalom megnevezésének szintjére: állatok, növények,
közlekedési eszközök, bútorok stb.
Elemi jártassággal rendelkeznek a növény és állatgondozás terén, ismernek ezzel
kapcsolatosan néhány munkát.
Ismerik testrészeiket, oldaliságukat.
Tudják az időjárás és az öltözködés összefüggéseit.
Tudnak tájékozódni városunk központjában, ezt térben érzékeltetni tudják (terepasztal)
Tevékenyen részt vesznek óvodai környezetük formálásában, a csoportszobában, az
udvaron stb.
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Foglalkoztatja őket az iskolába kerülés, örömmel beszélgetnek a tanító néniről, a
leendő iskolai feladatokról. Otthonosan mozognak mindenféle szimulációs játékban
(orvosos, közlekedési, családi stb.)
A nemzetiségi gyermekek képességüknek megfelelően végzik feladataikat,
beszédbátorságuk, tevékenységeik a feladatok elvégzésének folyamatos értékelése
során kitartóvá és bátrabbá teszi őket.
A matematikai fogalmakat megértik, aktívan részt vesznek a tárgyak válogatásában,
sorba rendezésében, a különböző szempontok szerinti összehasonlításban,
összemérésben. Ismerik az alacsony, magas, rövid, hosszú, ugyanolyan, ugyanannyi
fogalmát. Tudnak halmazokat alkotni, elvenni, hozzáadni, kiegészíteni.
Tudnak számolni és számlálni, periodikus sort alkotni.
Ismerik a tő és a sorszámnevek fogalmát.
Ismerik a geometriai alakokat, szabadon és irányítottan tudnak építkezni, gyurmázni,
vágni, közben felfedezve a tulajdonságokat, felületeket, oldalakat.
Ismerik a tükörkép játékot, tükörképük mozgását.
Tudnak építkezni a tükör előtt, ismerik a tükörkép és a valóság közötti különbséget.
Tudnak a térben tájékozódni, az irányokat és a tárgyak helyzetét megfigyelve.
Képesek az óvónő kérését, gondolatait követni, szükség szerint javítani.
Meg tudják ítélni saját és egymás állításainak hamis és igaz voltát, tudnak javítani,
módosítani.
Képesek a tulajdonság szerinti szétválogatásra, a megkezdett 2 – 3 elemű sor
folytatására, a sorba rendezésre, kiegészítésre, saját szempont megadására.
Tevékenységeiket szóban is megfogalmazzák.
Értik és használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatos összehasonlítást
kifejező szavakat: pl. hosszabb, rövidebb, ugyanolyan.
Tudnak párosítani, másolással képesek a mintával megegyezőt létrehozni.
Meg tudják különböztetni a téri irányokat: jobb, bal.

10.7. Munka jellegű tevékenység
Az életkornak megfelelően feladatadás, valamint annak a képességnek a kialakítása,
hogy a feladatvállalás belső késztetés hatására történjen.
A teherbíró képességnek megfelelően történjen mindenkor a feladatás.
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Az óvónő, dajka mindaddig dolgozzon együtt a gyerekekkel, - végezze el a gondozási
munkákat a kiscsoportosok esetében, - amíg nem képesek önállóan elvégezni és
később is segítse, irányítsa munkájukat.
Gondoskodni kell a napossághoz, önkiszolgásához, kerti munkához, a növények
gondozásához szükséges eszközökről.
Maximális oda kell figyelni arra, hogy a gyerekek kezébe adott eszközök
balesetmentesek legyenek, valamint az eszközökkel végzett munka közben se
okozzanak egymásnak sérüléseket. (olló, ásó, stb.)
Munka közben oda kell hatni, hogy a gyerekek az eszközök épségére fokozottan
vigyáznak.
Lehetővé kell tenni, hogy az udvar takarításában, a levelek gereblyézésével, a
virágágyak gondozásában a gyerekek is részt vehessenek.
Az ünnepi előkészületek során hagyni kell, hogy a gyerekek is részt vállaljanak a
terem díszítésében, az átrendezésében, apró játékok készítésében.
Több munkát és differenciált feladatot kell adni a különösen mozgékony, nehezen
koncentráló gyermekeknek.
Fel kell hívni a gyerekek figyelmét az élősarok gazdagítására, a növények, termések
gyűjtésére. Készítsék elő a csíráztatás, hajtatás eszközeit.
A nagycsoportos korú gyermek segítsék a kisebbeket, pozitív érzelmeik alakuljanak ki
a munkajellegű feladatokkal kapcsolatosan.
A sajátos nevelési igényű gyermekek munkabírásának, munkatempójának megfelelően
vonja be az óvónő a megfelelő tevékenységekbe, az óvodás társak segítségével.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára a munkatevékenységek
megtanítása, és következetes számonkérése fontos feladat.
Alapozódjon meg az önmagáért és másokért végzett munka erkölcsi értéke, pozitív kötődés
kialakításával az önkéntességre és az önállóságra alapozva.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, kötelességtudat, feladattartás fejlesztésével az
akarati tulajdonságok alakítása.
Az aktivitás elősegítése mintaadással, pozitív megerősítéssel.
Önértékelés alakulásának segítése az öröm, a siker átélésének biztosításával.
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Szociális kompetenciák
A társas kapcsolatok alakulásával a szervezőkészség és szociális képességek
fejlesztése, közösségi nevelés.
Érzelem gazdag, kapcsolatteremtő, megismerő és együttműködő helyzetek által
szokások, viselkedési normák kialakításával erkölcsi, esztétikai nevelés.
A szituációnak megfelelően az irányító és irányított szerep szükség szerinti
felvállalásával a csapatmunka elősegítése, a kockázatvállalási készség fejlesztése.

Kognitív kompetenciák
Érzékelés, észlelés és mozgásfejlesztéssel a megismerő folyamatok gazdagítása.
Készségek, képességek fejlesztése a környezet megismerésével, tapasztalatszerzés
biztosításával.
Feladattudat és feladattartás fejlesztése az önként vállalt és megbízott feladatok
elvégzésével.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Utánzásra épülve különböző beszédformák gyakorlása.
udvariassági formák.
felszólítás.
ténymegállapítás, közlés.
szóbeli instrukció.
kérés, buzdítás, dicséret.
Változatos nyelvtani, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs formák alkalmazása.
Ok-okozati összefüggések szóbeli megfogalmazása.
Beszédaktivitás és szókincsbővülés fokozása.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó
feladatok
Az elfogadás és önismeret alakulásának segítésével, a sikerélmény biztosításával,
pozitív megerősítéssel az önbizalom, az önállósodás és együttműködés fejlesztése.
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyerekek önállóan végzik az étkezéssel kapcsolatos napi teendőket: asztalok
leterítése, az étkezéshez, szükséges eszközök kiosztása, elrendezése az asztalon.
Odakészítik a tízórait, uzsonnát, étkezés után leszedik az asztalt, a helyére teszik a
terítőket. A játékok elrakása után megigazítják, ellenőrzik a rendet, figyelnek az
esztétikus elhelyezésre.
A foglakozási eszközöket nagy önállósággal osztják ki és szedik össze.
Szükség szerint átrendezik a gyerekek a csoportszobát.
Részt vesznek a csoportszoba díszítésében, rendezésében, ötleteket, javaslatokat adnak
az óvónőnek.
Vigyáznak a terem rendjére, felveszik az elejtett papírokat, helyére teszik az
ottfelejtett eszközöket.
Részt vesznek az elromlott játékok kijavításában, a játékszerek tisztításában, a
babaruhák mosásában.
Az ünnepekre ajándékokat készítenek a kisebbeknek és szüleiknek.
Segítenek minden olyan területen, ahol erre szükség van.
Minden évszakban részt vesznek az udvari munkában.
Folyamatosan gondozzák az élősarkot.
A kertet, az udvart segítséggel rendben tartják.
A megbízásukat lelkiismeretesen, belső késztetésből indítatva elvégzik.
A megkezdett munkájukat elvégzik.

10.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodai tanulás elsődleges célja, az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése.
Egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes gyerekekhez igazított módszerekkel,
eszközökkel, az egyes gyerekekhez mért tempóban lesz csak hatékony.
Az óvodai tanulást tágan értelmezzük. Tanulásnak tekinthető a cselekvések döntő
többsége. Az értelmi képességek fejlődése és fejlesztése a legkönnyebben fogható fel
tanulási tevékenységként.
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Az információk beépülése, a természeti- és társadalmi jelenségek közti tájékozódás
egy szintje, bizonyos készségek kialakulása (zenei, mozgásos stb.) mind a tanulás
körébe tartoznak.
Tanulás a pszichikus funkciók fejlesztése, fejlődése. Ilyenek pl. a figyelem fejlesztése,
az emlékezés és az érdeklődés irányának és terjedelmének alakítása, a feladattartás
mértékének növelése stb.
A kisgyermek számára tanulás a szokások elsajátítása is.
Az örömteli és spontán cselekvés közben a felnőttek és a gyerekek egymásnak
modelljei, miközben a tanulás észrevétlenül, ám hatékonyan működik.
Az erkölcsi képességek fejlődése is az egész nap folyamán alakul, melyben a mintának
szintén nagy szerepe van. Az egyes élethelyzetek megoldásaiban, a konfliktusok
kezelésében, a szituációkról való véleményalkotásban, a döntéshelyzetekben történő
választásokkal mind a morális képességek alakulásának, - tanulásának vagyunk tanúi.
A tanuláselméletek közül leginkább a konstruktív tanuláselméletet tekintjük alapnak,
hisz e szerint, a tudásba beletartoznak a szubjektív ismeretek, az előzetes
tapasztalatok, a spontán vélemény, az egyén sajátos értelmezési módja
Az óvodai tanulás szervezése során érvényesítjük az óvodáskor életkori sajátosságait:
az érdeklődés, a figyelem és emlékezés tartalma és irányultsága, a felfedezés öröme, a
kreativitás erősítése.
Szem előtt tartjuk az akcelerációt, a retardációt, az alapfunkciók és az azon túli
feladatok esetében.
Törekszünk arra, hogy az ismeretek nyújtása és gyarapítása a személyiség aktuális
fejlesztésének megfelelően történjen.
A sokrétű tevékenységek szervezési lehetőségek során figyelünk a különböző
korcsoportok pozitív egymásra hatására.
Minden lehetőséget meg kell ragadni a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási
tevékenységeinek megszervezésére, a spontán adódó lehetőségek kihasználására.
Tanulási helyzetet a játék dinamikájának megfelelően szervezünk, de a nap minden
időszakában kihasználjuk a tanulási lehetőségeket.

A tanulás lehetséges formái az óvodában
Az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás a szokások
kialakításával.
A játékos cselekvéses tapasztalatszerzés.
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A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés.
Az óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés.
Gyakorlati problémamegoldás.
Alakuljon ki a gyermekek ismereteinek és tapasztalatainak gazdagodásával a spontán és
szándékos figyelmen át a tudásvágy és fejlődjenek kognitív képességei

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése
Személyes kompetenciák
Problémahelyzetek felkínálásával, a gyakorlás és hibajavítás lehetőségének
biztosításával az egyéni erősségek és gyengeségek feltárása, reális önértékelés
alakítás.
A szabad feladatválasztás lehetőségének biztosításával az egyéni érési ütem és
sajátosságok figyelembevételével az egyéni motiváltság fenntartása és a sikerélmény
biztosítása.

Szociális kompetenciák
Társas tevékenységek, élmények és kooperáció által, az egymástól való tanulás
elősegítésével közösség alakítás.

Kognitív kompetenciák
Természetes és szimulált környezetben az érzékelés és észlelés fejlődésének segítése,
ismeretek bővítése.
Élmény-, és tapasztalatszerzés biztosításával a felfedezéses ismeretszerzés elősegítése.
A meglevő ismeretek rögzítésével és alkalmazásával emlékezetfejlesztés.
Problémahelyzetek felkínálásával a képzelet, kreativitás és problémamegoldó
képesség fejlesztése.
A spontán érdeklődésre alapozva a motiváltság fenntartásával a szándékos figyelem
fejlesztése.
A meglevő ismeretek rendszerezésével az elvont gondolkodás fejlesztésével az
élethosszig tartó tanulás előkészítése.
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Speciális kompetenciák
Az egyéni képességek kibontakoztatásának lehetősége a szabad választás, a
differenciált feladatadás, a feltétel nélküli odafordulás és versenyhelyzetek
biztosításával, tehetséggondozás.

Nyelvi- kommunikációs kompetenciák
Érzékelés, észlelés fejlesztésével a hallás, fonémahallás és beszédértés fejlesztése.
Anyanyelvi játékokkal artikulációs készség fejlesztése.
Új ismeretekkel és meglevő ismeretek gyarapításával szókincsbővítés.
Élmények, helyzetek biztosításával beszédindíték és beszédkedv fejlesztése.
Élmények, ismeretek reprodukálásával légzéstechnika és beszédstílus fejlesztése.
Problémahelyzetek által gondolkodási műveletek szóbeli leképezésének segítése.
Kooperációs helyzetekkel verbális és nem verbális kifejezőkészség fejlesztése,
udvariassági formák beépülésének segítése.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, és SNI-s gyermekre vonatkozó feladatok
Az érdeklődés felkeltésével, az utánzási készségre alapozva, tevékenykedtetés által,
pozitív megerősítéssel az önmagához és a társakhoz való pozitív viszony alakítása.
Utánzásos minta-, és modellkövetéses magatartás-, és viselkedéstanulás.
Spontán és tervezett játékos tapasztalatszerzés, megfigyelés, gyűjtőmunka.
Gyakorlati probléma-, és feladatmegoldás.
Alakítás módszerével történő személyiségfejlesztés.
Az egész nap folyamán az óvodai élet minden területén.

Kompetens pedagógus attitűd
Az egyéni képességek, érési ütem és tempó figyelembe vétele.
Élmények, tapasztalatok, problémahelyzetek biztosítása.
Spontán érdeklődésre és a gyermekek kezdeményezésére építés.
A tévedés, próbálkozás és újrakezdés lehetőségének biztosítása.
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Kivárás, türelem, rávezetés, feltétel nélküli odafordulás.
A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, digitális eszközöket
(CD lejátszó, projektor, számítógép, fényképezőgép) célszerűen használja.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyerekek megfigyelése differenciáltabb, pontosabb lesz.
Képesek összehasonlító, megkülönböztető tevékenységekre.
Fejlődik az ok- okozati összefüggések meglátása.
A spontán figyelemtől eljutunk a szándékos figyelésig.
Képesek bizonyos megbízatások teljesítésére.
Emlékezetbe vésési képességük szándékos.
Az elemi fogalmi gondoskodás kialakulóban van.
Képesek az elemi absztrakcióra.
Fejlődik időérzékük.
Képesek önálló megfigyelések végzésére.
Fejlődik problémamegoldó gondoskodásuk.
Kialakulóban van önellenőrzési képességük.
Képesek együttműködési tevékenységekre.
Énképük alakulásában a pozitívumok dominálnak.
Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme.
A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van a fogalmi
gondolkodás is.
A sajátos nevelési igényű gyermekek legmegfelelőbb egyéni fejlesztése, az önmaga
képességeihez mért legmagasabb fokú megsegítése.

11. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a gyermek az óvodáskor végére, 6-7 éves korra eléri az iskolai élet

91

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A gyermek az óvodáskor végén belép a
lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból
iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele
mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez szükséges feltételek: a testi, lelki, és a szociális érettség, amelyek
egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.
A testileg egészséges gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezett, harmonikusabb.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését, szándékosan irányítani képes.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek.
Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés
fejlettségének, a vizuális, és akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél megtörténik az: önkéntelen emlékezeti
bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés, és
felidézés, megnő a megőrzés időtartama: a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet
kap a felidézés.
Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé vélik a megosztása és átvitele.
A cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.

Az egészségesen fejlődő gyermek:
Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkornak megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni,
minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán
ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni
eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérteni mások beszédét.
Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét a környezetében
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az
időjárás összefüggéseit.

92

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A
szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az
iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.

A szociálisan érett gyermek:
Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, szükségleteit késleltetni tudja.
Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, a
feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul
meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja ezt a tevékenységet.
Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének
elősegítése.
A neurológia vagy egyéb, pl. nyelvi hátránnyal küzdő gyermek esetében folyamatos,
speciális szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető el a fentiekben
leírt fejletségi szint.
A sajátos nevelési igényű gyerekek esetében folyamatos speciális szakemberek
segítségével végezzük a pedagógiai munkát.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.

12.EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM
„Az egészség az ember legdrágább kincse
Ettől függ biológiai és társadalmi életének zavartalansága
Az egészség védelme az egyes embereknek
És társadalomnak is alapvető érdeke”
/Dr. Róna Borbála/
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12.1. Bevezetés
Az új ágazati szabályozás – mind rendeleti, mind törvényi szinten – kiemelt figyelmet kíván
fordítani a gyermekek egészséges tanulóvá és felnőtté történő nevelésére.
Tekintettel arra, hogy az óvodában az egészséges életmódra nevelésre kiterjedő tartalom az
Alapprogram (363/2012. (XII. 17.) keretszabályaiból eredendően kötelező elem, maga az
egészségfejlesztéssel kapcsolatos tartalom kiegészítése, annak strukturális szintű átgondolása,
összehangolása indult a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendeletben foglalt elvárásokkal.
A miniszteri rendelet 128.§ (2) bekezdése alapján az óvoda által teljes körű
egészségfejlesztési folyamatot kell működtetni, melynek eredményeként a pedagógusok
o az óvodában végzett tevékenységet,
o a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést,
o a gyermek és a szülő részvételét az intézmény életében
úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását
idézze elő.
A teljes körű egészségnevelés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek
részesüljön:
a teljes testi-lelki jóllétet, egészségét egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő,
az
óvodai
mindennapokban
tevékenységekben.

rendszeresen

működő

egészségfejlesztő

Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az ezzel összefüggő feladatokra.

12.2. Egészségnevelés
WHO megfogalmazásában az egészségnevelés:
Olyan tanulási és tanítási tevékenység, amely az egészség megtartása érdekében pozitív
magatartásformák és szokások kialakulásának elősegítésére irányul. Az egészségnevelés tehát
lényegében magatartás-formálás, mely magába foglalja az egészségügyi tudatformálást.
A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység, melyet az alábbi
címszavakban foglalunk össze:
egészségfejlesztés a prevenció,
az óvoda az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere,
az egészséget támogató társadalompolitika,
hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás,
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rizikócsoportos megközelítés,
érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások,
színtér programok (óvodák, stb),
közösségi alapú komplex.

Egészségünket ma minden eddiginél jobban befolyásolja az a tény, hogy az ember természeti,
társadalmi személyes, érzelmi, szellemi környezetét az utóbbi évtizedben fokozódó
gyorsasággal változtatta meg. Nem kétséges, hogy sokkal jobban fel kell készítenünk
gyermekeinket arra, hogy milyen módon kell okosan élnünk!
Az egészség alatt: a test, a lélek, az értelem, a társadalmi környezet és a szellemi egészséget
értjük komplex megközelítéssel.
"Az egészséget az ember teremti meg és éli mindennapi életének körülményei között ott, ahol
tanul, dolgozik, játszik és szeret." (Ottawai Charta)
Fontos, hogy csak úgy lehet hiteles, ha az itt dolgozó felnőttek is nagy figyelmet fordítanak
egészségükre, példát mutatnak a gyerekeknek.

12.3. Az egészségfejlesztés célja
A növekedés, a súlygyarapodás feleljen meg az életkornak, az egyéni alkatnak.
A gyermekek szervezet legyen egészséges, ellenálló és alkalmazkodó képes,
mozgásuk legyen összerendezett.
Érzékszerveik fejlettsége tegye őket képessé a differenciált érzékelésre.
A gyermekek rendelkezzenek önmaguk számára és a közösségi együttéléshez
szükséges kulturált egészségügyi szokásokkal.
Idegrendszerünk egészséges fejlettsége járuljon hozzá kiegyensúlyozott, derűs,
félelemmentes magatartásukhoz.

12.4. Az egészségnevelés feladatai
Az egészség védelme, ápolása a mindennapos nevelői gyakorlat szerves része.
Alapfeladatunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
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Kiemelt odafigyelés:
a testápolásra,
helyes táplálkozásra,
öltözködésre,
levegőzésre,
mozgásra,
nyugodt pihenésre.
Helyes életritmus hangsúlyozott kiemelése, a szülőkkel egységes szemlélet kialakítása,
megerősítése.
Mozgásigény kielégítése, edzettség, állóképesség fokozása.
Mozgásos játékok gyűjtése, napi tervezése.
Tornaeszközökkel való gyakorlatok összegyűjtése. Babzsák, labda, karika, bot, stb.
Tartásjavító „Vitamin torna”gyakorlatainak beépítése a foglalkozások anyagába.
Bemutató foglalkozás tartása.
Folyamatos kapcsolattartás az egészségügyben dolgozókkal (orvos, védőnő, fogászati
asszisztens stb.).
Egészséges étrend összeállítása érdekében folyamatos kapcsolattartás a konyha
képviselőjével. (Korszerűbb ételek bevezetése, pl.: magvas kenyér, korpás pékáru,
szezámmagos pogácsa, ananászos csirkemell, különböző saláták stb.).
A délutáni speciális mozgáslehetőségek körének kibővítése. Néptánc, karate, aerobik
stb. Ezek a mozgáslehetőségek tovább javítják a gyermekek koordinációs képességét,
testtartását, mindenképpen örömteli időtöltést jelentenek.
Az udvari mozgásfejlesztő játékok változatos mozgáslehetőségének kihasználása.
A mozgáslehetőség bővítéséhez további jó lehetőséget biztosít az udvarunkon a
gumitéglával kialakított terület, valamint a tornaszoba használata.

12.5. Egészségnevelési programjaink
12.5.1. Egészségvédő alapismeret-bővítő programok
A test felépítését szemléltető program (Kisgyermekek lexikonja, testünk kirakó,
szétszedhető papír babák, kiegészítős rajzok).
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A szervezet működésének megfigyelése játékosan (sajátmagán és óvodás társán).
Ismeret- és tapasztalatszerző gyakorlatok a szervezet fizikai teljesítményéről, az
elfáradásról és a pihenésről (légzés, szívdobogás megfigyelése).
Élelmiszerek megismerése-csoportosítása játékos programokon (babakonyhai
szerepjátékok: bevásárlás, elárusítás, többfogású menü készítése, vendégvárás,
kulturált vendéglátás, társasjátékok, kirakók).

12.5.2. Egészséges életmód-fejlesztő programok
A személyi tisztálkodást készséggé fejlesztő játékos program (babákkal, saját
magukon, dia-film, DVD filmek, mesék, versek).
A fertőző betegségek elkerülését célzó szokásalakítás.
Fogápolási és száj higiéniai program (Fogorvos segítségével).
Önálló öltözködés szokássá alakítása, ruhaviselés, ruhaváltás gyakorlata (maci
öltöztető).
Az egészséges táplálkozást propagáló programok (egészségnapok, zöldség és
gyümölcsnapok).
Ételválogatási, élelmiszer-válogatási játékprogram.
Kulturált étkezés (vendéglátás) gyakorló program.
Gyermekbaleset-megelőző program:
o Veszélyhelyzetek felderítése,
o Otthoni balesethelyzetek felderítése (a szülőkkel),
o A közlekedési szabályok játékos gyakorlása,
o Az óvodai balesetek megelőzésének gyakorlása (a csoportszoba, a tornaterem,
a mosdó, az udvar veszélyeinek „feltérképezése).
Mozgásos játékok bővítése. (tornaszobai, udvari).
A szabadban való tartózkodás mozgásprogramjai (edző mozgások, udvari, játszótéri
játékok, séták, kirándulások egészségvédő programjai).
Játékos láb- és tartásjavító torna „Vitamin torna”.
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12.5.3. Környezethigiéniás programok
Csoportszobák díszítése, otthonossá tétele.
Az óvoda udvarának higiénéje, udvari játéklehetőségek tárházának folyamatos
bővítése.
Az óvoda balesetveszélyeinek kiiktatása (a játékeszközök rendszeres ellenőrzése).
Óvodánk környezetvédő programjai (Takarítási világnap, Föld napja, Állatok, Víz,
világnapja, Madarak és fák napja).

12.5.4. Szülői egészségnevelési programok
Szülők egészségnevelési tájékoztatása szülői értekezlet keretében.
Óvodai „nyílt napok”.
Óvodai egészségnapok szervezésében a szülők bevonása.
Egészségpedagógiai videofilmek bemutatása a szülők részére.
A szülők számára egészségnevelési kiadványok, tájékoztatók ajánlása, terjesztése.

12.5.5. Az

egészségnevelési

módszerek

és

eszközök

továbbfejlesztése
„Dohányzást megelőző program” alkalmazása mindhárom korcsoportban.
Az egészségnapok, továbbfejlesztése, új ötletekkel, programokkal.
Egyéb konfliktuskezelő programok kidolgozása egy-egy nevelési problémára.
Az egészséges életmódot propagáló eszközök, felszerelések, kiadványok, játékok
beszerzése, illetve a gyerekekkel közösen elkészítése. (társasjátékok, kirakók, stb.).

12.5.6. Az egészségügyi dolgozók bekapcsolódása az óvodai
programba
Az óvodai egészségnevelés tartalmi – módszertani kérdéseinek elemzése az óvoda
orvosával és védőnőjével közösen.
Az óvónő és a védőnő együttműködésének szervezetté tétele, az egészségügyi és
iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése, és az eredmények felhasználása a
mindennapos nevelőmunkában.
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Az orvosi, és (önálló) védőnői tanácsadás szélesítése, szervezetté tétele.

13.DIFFERENCIÁLÁS, INTEGRÁCIÓ
13.1. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja
Célunk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen
az óvodai nevelésünk egészébe. Az együttnevelés minden esetben egyéni döntést igényel a
gyermek szükségletei szerint, figyelembe véve az illetékes szakértői bizottság szakértői
véleményét.
Szemléletünk alapja a differenciálás:
a sajátos nevelési igényű gyermek.
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek.
a kiemelten tehetséges gyermek.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében.
Programunk felfogása szerint:
minden kisgyermek fejleszthető,
a gyermek meglevő képességeiből indulunk ki.
A gyerekek fejlődésének nyomon követésekor megismerjük pillanatnyi fejlettségi állapotukat
annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni őket. A kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek különbözőek, egyediek, ezért speciális nevelési megközelítést, egyéni bánásmódot
igényelnek ugyanúgy, mint bárki más.

13.2. Tehetséggondozás
Tehetséges gyerekek
Tehetségen azt a velük született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által
kibontakoztatott képességeket értjük, amely a gyermeki tevékenység egy bizonyos vagy több
területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményt tudnak létrehozni.
Vannak gyerekek, akiknél már fiatal korban feltűnik, hogy adottságaik valamilyen területen
az átlagosnál lényegesen jobbak. Ebben a korban a tehetségre irányuló hajlamokról
beszélhetünk.
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Feltétele
Több teret, időt lehetőséget kell hagynunk a gyerekek spontán érdeklődéséből fakadó
tapasztalásnak, ismeretszerzésnek, melyet okos irányítgatással kell terelgetni.
Célja
A tehetséges gyerekek „erős” oldalának fejlesztése mellett, a tehetségével összefüggő
gyengébb területek erősítése is, olyan légkör megteremtésével, amely őket elfogadja, és
személyiségük fejlődését segíti.
Feladata
Feladatunk, hogy lehetőséget kínáljunk fel a gyerekeknek, had fedezhessék fel önmagukat
minden téren.
Lehetőségeinkhez képest fordítsunk kellő figyelmet, nyújtsunk több ismeretet. mindezt úgy,
hogy a gyerekek természetes kíváncsiságára hagyatkozunk.
Rá kell nevelnünk a gyermekeket, hogy keressék az összefüggéseket, ismereteik minél
komplexebbek legyenek.
Egy-egy ismeretanyagot minél több oldalról, több megközelítésben „járjunk körül” a
gyerekekkel, hogy megtalálják saját útjukat, az ismeretek minél több megerősítést kapjanak.
Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a logikai gondolkodás fejlesztésére képességeiktől
függetlenül, de nem figyelmen kívül hagyva azokat.
Differenciált feladatokkal fejlesszük a kiemelkedő területeket, illetve a szülőknek nyújtsunk
megfelelő segítséget.
A vegyes életkorú csoportokban a fiatalabb „tehetséges” gyerekek vegyenek részt a
nagyobbak tevékenységeiben, miközben a saját életkoruknak megfelelő készségeket is
elsajátítják. Biztosítjuk a lehetőséget, hogy a hasonló érdeklődésű gyerekek egymásra
találjanak.
A szülők figyelmét ráirányítjuk a gyerekek jobb képességeire, a kiemelkedő képességű
gyerekek esetében a szülőket szakemberhez irányítjuk – kérjenek segítséget.

13.3. A sajátos nevelési igényű gyermekek, (SNI)
Az óvoda az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését vállalja fel az
alapító okirat szerint:
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakvéleménye alapján:

100

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral/küzdő, gyermekek integrált óvodai nevelése).

Célok:
A nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek.
Annak biztosítását szolgálja, hogy:
-

az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,

-

fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,

-

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

-

a habilitáció, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az
óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé.

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői
bizottság véleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel
a gyerek szükségletei szerint.

Alapelvünk
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében
állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.
A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden
rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek, képességeik
fejlődéséhez, személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez.
Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a
gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést.
A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is kiegészíti.
Az óvodapedagógusok és az óvoda gyógypedagógusa között konzultációs együttműködés
valósuljon meg. Erről írásbeli dokumentáció készül.
Az óvoda pedagógusai, az intézmény gyógypedagógusa működjön együtt a sajátos nevelési
igényű gyermekek családjával.
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13.4. Esélyegyenlőség biztosítása
Az óvodába járó sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvoda
kötelessége.
Az óvodai nevelés meghatározó jelentőségű
az idegrendszer fejlesztésében,
a készségek, képességek alakításában,
a személyiségfejlesztésben,
a szocializáció alakításában,
a tanulási képesség megalapozásában,
melyek az óvoda – iskola átmenet zökkenőmentességének zálogai.
Tudatos óvodapedagógiai tevékenység szükséges a hátrányok csökkentéséhez, az adott
problémák korrekciójához, esetleges prevenciójához, mely az óvodavezető, az
óvodapedagógusok és a teljes alkalmazotti kör kötelessége és felelőssége.
Célok, alapelvek
Intézményen belüli szegregációmentesség biztosítása.
Egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése.
Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása.
Esélyteremtés, hátránykompenzáció.
A partnerközpontú működés elmélyítése.
Család – óvoda kapcsolat elmélyítése.
Az óvoda – iskola közötti szakmai párbeszéd megvalósítása.
Az óvoda és a fenntartó közötti információ áramlás biztosítása, erősítése.
Integrált nevelés feltételeinek biztosítása.
Inkluzív pedagógia megismerése, megvalósítása.
Gyermekvédelmi feladatok maradéktalan ellátása.
Szakmai ismeretek folyamatos bővítése.

102

Sikerkritériumok
Rövidtávon (1 év)
Hatékony gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység.
Az SNI-s gyerekek problémái megfelelően kezeltek, érzelmi biztonságban történő
nevelés – fejlesztés.
A gyermekek szívesen járnak óvodába.
Zökkenőmentes óvodai beilleszkedés.
Középtávon (2 – 3 év)
Az óvoda hatékonyan segíti a hátrányok csökkentését.
A gyermeki sikeresség fokozódik.
A kapcsolattartás, párbeszéd folyamatos.
Minden gyermek az egyéni szükségleteinek megfelelő nevelést, ellátást kapja.
Egészséges környezetben megvalósuló nevelés – fejlesztés, intézményi működés.
Innovációt felvállaló nevelőtestület.
Óvodapedagógusi, szülői, gyermeki elfogadó légkörben történő óvodai nevelés.
Hosszú távon (3 – 4 év)
Óvoda – iskola átmenet zökkenőmentes.
Gyermeki jogok maradéktalanul érvényesülnek.
Az SNI-s gyerekek beiskolázási arány javul.
A gyermek továbbhaladása a következő iskolafokra biztosítottá válik.
A sajátos nevelési igényű gyerekek normál tantervű iskolába kerülnek.

13.5. A hátrányos helyzetű gyermekek integrációja
Az óvoda kiemelt figyelemmel van a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek
iránt, szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol szükségleteik
kielégítése, gondozásuk biztosítottá válik.
Az óvoda céljának tekinti a hátrányok csökkentését, a leszakadás megelőzését.
Tevékenységével az esélyegyenlőség elvének érvényesítését szolgálja.
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Enyhíti, fékezi a társadalmi különbségek mechanikus leképeződését, átörökítését.
Az óvoda megkülönbözteti az eltérő jellegű hátrányokat, a hátrányokból adódó
tünetek.

Szociokulturális hátrány
A pedagógiai tapintat elemeinek érvényesítése a gyakorlatban: A gyermek és a szülő
méltóságának tiszteletben tartása.
A családtagok elfogadása, és feléjük szakmai alázattal való közeledés.
Figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú segítség.
A gyermek érdekeinek szem előtt tartása.
A szülői problémák jelzésének figyelembevétele.
Toleranciával, empatikus magatartással partnerkapcsolat kialakítására törekvés a
szülőkkel.
A kisgyermek megnyerése az együttműködés érdekében.
Személyes kapcsolatban, a gyermekhez igazított feladattal a kitartás növelése.
A beilleszkedés fokozott előkészítése.
A kisgyermek leválási nehézségének megértéssel történő elfogadása.
A gyermekek kötődésének érdekében nagymértékű nyitottság közvetítése.
Segítségkérés a gyermektől, a segítségnyújtás jól eső érzésének kifejezése.
Lehetőségteremtés arra, hogy gyermekek alkothassanak szabályokat, a szabályok
betartásának pozitív értékelése.
Nevelési módszertani kultúra fejlesztése.

Ingerszegény környezet
A gyermek megismerése, annak megfigyelése, hogy a gyermek mely ingereket,
milyen módon és milyen mértékben képes felfogni.
Az ingerkörnyezet egyes gyermekhez történő igazítása, a gyermekre gyakorolt
hatásának nyomon követése, szükség esetén az ingerkörnyezet további alakítása.
A gyermek számára legmegfelelőbb, legeredményesebb, egyéni és életkori
sajátosságaihoz illeszkedő elfogadó, barátságos kulcsingerek kialakítása, gazdagítása.
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Gazdag, stimuláló ingerek alkalmazása az óvoda épületén belül (változatos színek,
textúrák, gyerekek által készített rajzok, élményképek).
Változatos helyek biztosítása a kisgyerek számára, hogy ugyanazt a tapasztalatot,
ismeretet többféle helyzetben, módon, formában, színben, helyen szerezhesse meg.
Személyes helyek biztosítása, amely lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy
kizárólag a sajátjuknak érezhessék.
A gyermekek megismertetése a természet csodáival, a környezettudatos viselkedés
megalapozása.
A teljes személyiség fejlődésének elősegítése.

Érzelmi labilitás, elhanyagolt bánásmód
Az óvoda alkalmazottaival együtt segítő-támogató körben áll a gyerekek körül.
Életkortól függetlenül ölbeli játékok kezdeményezése a gyermekekkel.
Amennyire csak lehetséges, a család és az óvoda által nyújtott minta közötti eltérés
csökkentése.
Amennyiben szükség van rá, javaslat megfogalmazása családterápiára, egyéni
pszichoterápiára.
A gyermekek érzelmi állapotainak követése.
A nevelő, fejlesztő munka során törekvés arra, hogy a közös élmények örömét,
érzelmi többletét a gyerekek átérezzék.
Az elfogadás érzésének erősítése, a kötődő-szeretetképesség növelése.
Minden kisgyerek számára a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkör, stabil
személyes kapcsolat megteremtése, amely az óvodai életükhöz szükséges.
A teljesítőképességüket meg nem haladó elvárások támasztása a gyermekek felé.
A tevékenységformák közül az egyes kisgyerek számára a megfelelőbb kiválasztása,
ennek alapján teljesítményének értékelése, ezáltal a kompetenciaélmény növelése.
A kisgyerekek igényeinek megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés nyújtása
minden gyermeknek.
Az óvoda valamennyi alkalmazottjával együtt az érzelmi biztonság megteremtése a
gyermekek számára.
A saját nevelés-módszertani kultúra fejlesztése.
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14.A

NEMZETISÉGI

MULTIKULTURÁLIS
MULTIKULTURÁLIS

GYEREKEK

INTEGRÁCIÓJA

–

SZEMLÉLET

KIALAKÍTÁSA,

A

ÓVODAI

NEVELÉS

ALAPJAINAK

MEGTEREMTÉSE
A mi óvodánk magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvoda. Pedagógiai
programunk tartalmazza a roma/cigány kultúra, művészetek és hagyományok értékei közül
azokat, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. . Programunk elkészítésénél
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit is figyelembe vettük.
Minden óvodás gyermek fejlesztésének az alapja a gyermek személyiségállapotának
megismerése.
A személyiségfejlesztéséhez az első interakciós tér, a szülői ház nevelési szokásainak,
elvárásainak megismerése, és a vele való kapcsolat kiépítése, a nevelői hatások
együttes hatásának kifejtése érdekében.
Minden óvodás gyermeknek egyenlő esélyt kell kapnia képességeinek maximális
szintű fejlesztéséhez, hogy meglevő hátrányai csökkenjenek.
Az óvodapedagógusok a multikulturális társadalom értékközvetítőiként szükséges
hogy betöltsék nevelői hivatásukat.
Az óvodának aktív szerepet kell vállalnia pedagógiai közvetlen és közvetett
környezetében minden fajta előítélet megszüntetésében.
Az óvodapedagógusoknak fel kell készülniük arra, hogy minden egyes óvodás
gyermeket hatékonyan segítsenek hozzá az értelmi képességek, különösen képzelet és
kreativitás fejlődéséhez és a kompetenciatartalmakhoz.
A felkészülésnek arra a területre is ki kell térnie, hogy a hatékonyságot azoknál a
gyerekeknél is el kell érni, akiknek a kultúrája megegyezik a sajátjával, de azoknál is,
akiknél különbözik.
Szükséges, hogy az óvodapedagógusok megismerkedjenek a sajátos roma
hagyományokkal, szokásokkal, hogy megértsék a roma családok sajátos világát, az ott
felnövő gyerekeket érő eltérő szociális hatásokat és ezek kapcsolatát a
viselkedésükkel.
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Elvek
Humanizmus
A közvetlen pedagógiai környezet, az óvodapedagógusok és az óvoda alkalmazotti
köre, érzékenyen, nyitottan, előítélet-mentesen közeledik a nemzetiségi családok
gondjai, problémái felé.
A méltóság, tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és
gyerek között.

Hátránycsökkentés, esélyteremtés
Nem gondoljuk, hogy ugyanolyan tudástartalmat ugyanolyan módon kellene
közvetítenünk minden nemzetiségi gyereknek.
Az óvodai nevelés tevékenységrendszere lehetőséget teremt ahhoz, hogy egyénre
szabottan történjen a nevelési területek tartalmi feldolgozása és a tapasztalati úton
történő élményszerzés lehetőségeinek megszervezése.
Azt viszont gondoljuk, hogy a tudástartalmakhoz való hozzájutás esélyét minden
nemzetiségi kisgyerek számára biztosítanunk kell.
A nemzetiségi gyerek személyiségét is tisztelet, szeretet, megbecsülés és elfogadás
övezi.
Az óvodai élet során számukra is biztosítjuk
személyiségfejlesztő funkciók érvényesülését.

az

óvó-védő,

nevelő,

A megfogalmazott alapelveink érvényesítése rájuk nézve is kötelességünk.
Pedagógiai munkánk hatékony végzése során az egyenlőtlenségek felszámolására
törekszünk.
A fejlődő személyiség mély pedagógiai alázatot, tapintatot, állhatatosságot,
pedagógiai, pszichológiai felkészültséget; pedagógiai optimizmust igényel.
A lassabban fejlődő gyerekek más érési szintet mutatnak. Tudásukat, attitűdjüket,
képességeiket saját kereteiken belül megfelelő szintre emeljük.
Minden gyerek másként eredményes az egyéni haladásban.

A tudáshoz való jog
A nemzetiségek többsége nem tud élni a tudáshoz való jogával, nagy részük képzetlen
és munkanélküli.

107

Az elvek megfogalmazásán túl, a nemzetiségi gyerekeket a tudáshoz, mint a
kompetencia egyik összetevőjéhez kívánjuk juttatni.

Feladatok
A védőnőkkel való intenzívebb kapcsolat kiépítése: a védőnővel kapcsolatos bizalmas,
együttműködési tapasztalatok felhasználása a kapcsolatteremtésben.
Az óvodapedagógus és a szülők közötti kommunikáció fejlesztése: tervezett, tudatos,
kezdeményező kommunikáció megvalósítása.
A kapcsolat felvétele és kialakítása során szükséges figyelembe venni a nemzetiségi
családok kommunikációs jellemzőit, gyermeknevelési szokásait, és nevelési
jellemzőit.
Az előítélet-mentes pedagógiai környezet kialakítása.
A képességfejlesztő tevékenység differenciált tervezése, szervezése során lehetővé
kell tenni a nemzetiségi gyermekeknek, hogy gondolataikat oly módon
fogalmazhassák meg, ahogyan számukra az leginkább kifejező, akár saját nyelvükön
is.
A művészeti tevékenységekben tág teret kell engedni kreativitásuknak, sajátos
élményeik kifejeződésének.
A családi nevelési környezet, és az óvodai pedagógiai környezet közös pontjainak
megkeresése, tudatosítása a saját pedagógiai gyakorlatban, és közvetítése a családok
felé.
A gyermekek sajátosságai közül a pozitívumok kiemelése.
Érzelmeik mozgósítása, melynek leghatékonyabb eszköze a társak előtti pozitív
megerősítés.
Helyes viselkedésmintákat kell kialakítanunk a kudarc, az ellenvélemény, a bírálat
elviselésére, szem előtt tartva, hogy rendkívül nehezen viselik a megszégyenülést.

A multikulturális nevelés megvalósítása:
A sokszínű, sokféle kulturális háttérrel rendelkező társadalomban megfogalmazódó
eltérő igények, szükségletek figyelembe vétele.
A különböző gondolkodásmódok értékként való elfogadása, a másság természetes
elfogadása.
Nyitottság az inkluzivitás, az innováció, a szakértelem és a továbbképzés, továbblépés.
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Feladatok
Tartalmi integráció: az óvodapedagógus a nevelési folyamat során, a tevékenységek
megszervezéskor a csoportjába járó gyerekek célországáról olyan tudáselemeket
(hagyomány, zene, szokások stb.) közvetítsen, amelyeket a magyar anyanyelvű
gyerekek is megértenek, és kötni tudnak a már meglevő magyar vonatkozású
ismereteikhez.
Az egyenlőség pedagógiájának megvalósítása: minden gyermek érezze: fontos
számunkra, kíváncsiak vagyunk az élményeire, a kérdéseire.
A hagyományokhoz való kötődés feltételeinek megteremtése.
A különböző szokások, rítusok színesítik, gazdagítják a magyar szokások, rítusok
körét.
Oldott, feszültségmentes beszélő környezet megteremtése, ingerek közvetítése, amely
növeli a nem magyar ajkú gyerekek beszédbátorságát és fejleszti nyelvi
kifejezőkészségüket, verbális és nem verbális képességeiket.

15.GYERMEK

ÉS

IFJÚSÁGVÉDELEMMEL

ÖSSZEFÜGGŐ

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK
A feladat ellátásáért az óvodavezető a felelős. Munkájában közreműködik minden
óvodapedagógus. Az óvoda közreműködik a veszélyeztetettség megelőzésében,
megszüntetésében, valamint a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésben. Az óvoda
rendszeres kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, részt vesz az
esetmegbeszéléseken.

A hátrányos helyzet okai:
Anyagi problémák,
Csonka család,
Munkanélküliség.

Következmények a gyermekeknél:
Kommunikációs
zavarok,
agresszivitás,
elmaradottságok, beszédhibák, fáradékonyság stb.
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pótcselekvések,

képességbeli

Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai:
1. Egészséges és
megelőzése.

biztonságos

munkafeltételek

megteremtése,

a

gyermekbalesetek

Védő – óvó intézkedések részletes feladatainak rögzítése a házirendben, ismertetése a
gyermekekkel szülőkkel.
1. Rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása az óvodában.
2. Egészséges életmód biztosítása az étkezés szervezésével.
3. A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmét biztosítsa az óvodában, az óvodai
dolgozókat hivatali titoktartási kötelezettség terheli.

Gyermekvédelmi munkánk céljai
Segítsük elő a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését.
Segítsük elő az új óvodások befogadását, beilleszkedését a minél zökkenő
mentesebben.
A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest, jussanak el fejlődő
képességük optimális fokához, és időben a fogyatékosságuknak megfelelő fejlesztő
szakember segítségét biztosítsuk.
Legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a „másság”
elfogadása.

A cél elérése érdekében a következők a feladataink
A megelőzés (prevenció) feladatai:
A gyermeki, szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában.
Rendszeres kapcsolattartás a gyermek szüleivel.
Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése.
A gyermek fogyatékosság típusának megfelelő pedagógiai ellátás biztosítása.
Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel.
Óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezése.
A családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése.
Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása.
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A feltárás feladatai:
A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák feljegyzése.
A tünetek okainak megkeresése.
A gyermek veszélyeztetettségének illetve hátrányos helyzetének megkülönböztetése a
helyi kritériumok alapján.

A megszüntetés feladatai:
Egyéni tehetséggondozás.
Differenciált fejlesztés lemaradás miatt.
Induló hátrányok
megszervezése.

csökkentése

egészségvédő,

mentálhigiénés

programok

A szülők segítsége, a szülői szerep eredményesebb betöltéséhez.
A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása.
Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően.
Együttműködés konkrét esetekben a segítőkkel, (társszervekkel).
Óvodán belüli tevékenységformák, a fenti feladatok megvalósításához
Közös kirándulás évente egyszer.
Óvodai szociális szolgáltatások felkínálása (étkezés, segélyjavaslatok).
Logopédiai ellátás.
Egyénre szabott tervek készítése a fejlesztéshez, nyomon követés.
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéni helyzetnek megfelelő formában.
Kapcsolattartás a gyermekvédelemben partner társszervekkel
A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével személyes találkozás, illetve esetmegbeszélés
szükség szerint.
A gyermekvédelmi program megvalósításának erőforrásai, feltételei
Személyi feltételek adottak.
Tárgyi feltételek területén, az egészséges, nyugodt környezet megtartása a cél.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, eszközeink biztosítottak.
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A szülőkkel való érintkezésre külön helyiség biztosított.
Anyagi lehetőségeinket pályázat útján, az önkormányzat, a szülők és az óvodát támogató
lakosság segítségével bővítjük.

Sikerkritériumok
Minden óvodást három éves korában fel tudunk venni az óvodába, így szükség esetén, a
fejlesztésükre is több idő áll rendelkezésre.
Korábban felismerésre kerülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik ily módon
hamarabb kaphatnak megfelelő szakszolgáltatást.
Új óvodásaink zökkenőmentes beilleszkedése boldogabb óvodáskort eredménye.

16.TÁMOP 3.1.4. KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN
C. PÁLYÁZAT 5 ÉVIG KÖTELEZŐEN FENNTARTANDÓ
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAI
16.1. Innovációk bevezetése az óvodánkban - TÁMOP 3.1.4.
Kompetencia fejlesztése az óvodában c. pályázat 5 évig
kötelezően fenntartandó speciális szolgáltatásai
Intézményünk önálló innovációs tevékenysége koherens az Alapprogrammal. Jól illeszthető a
helyi óvodai nevelés programjához, annak alapértékeire épít, az egészséges életmódra
nevelésre.
Az egészséges életmód egyik a alapvető területére a mozgásfejlesztésre fókuszál három
módszertani tevékenységünk, projektünk.

16.2. Vízhez szoktatás az óvodában
A nagycsoportosok számára az új közeg a víz megszerettetése, az uszoda, az ott történő
viselkedés megtanítása. A vízben ugyanolyan otthonosan mozogjanak a gyermekek, mint a
szárazföldön.
Az úszás konkrét, technikai elemeinek megtanulása.
Az alkalmazkodási folyamat, az eddig nem ismert víz és a gyermekek szervezete között. A
víz törvényszerűségeinek megismerése: a könnyedségérzése, a ki- és belégző izmok eltérő
játéka, mozdulatok sebessége, a szervezet védekező reflexeinek megszelídítése (pl.
szemhéjzáró reflex, a nyak és fejbeállítódási reflex stb.)

112

Segédeszközök használatával többféle tevékenységeket ismerjenek meg a gyermekek.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknek is lehetőséget kell adni, külön felnőtt segítségével,
hogy képességeit itt is kibontakoztathassa, valamint azt, hogy ő is biztonsággal tudjon a
vízben, mint szokatlan közegben mozogni.

16.3. Gerinctorna és lúdtalp torna a gyerekeknek prevenciós jelleggel
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egészségének megőrzésére. Külön
figyelmet fordítunk a gerinc deformitások és a lúdtalp megelőzésére. Összeállítottunk egy
lúdtalp megelőző gyakorlatsort, mesébe ágyazott feladatokkal. Játékos tornát, a gerinc
védelmére. A fokozatosság elvét és a csoport összetételét figyelembe véve beépíthetjük a
mozgásos tevékenységekbe, bemelegítő, kedv-csináló és levezető gyakorlatok formájában,
beépíthetjük a napi mozgásos tevékenységekbe.

16.4. Versengjünk, sportoljunk együtt, sportnapok szervezése az
óvodában
Rendezzünk sportnapokat, oviolimpiát, amikor másként sportolunk, mint a megszokott
napokon. A gyerekek szeressék a versengés örömét, érezzék „kiváltságnak” a részvételt és a
vetélkedést.
Az óvoda nem egyszerűen egy gyermekmegőrző hely. Az egészséges életmódhoz
hozzátartozik a rendszeres mozgás, amely az egész életsorán végig kellene, hogy kísérje az
embert. Az intézmény nevelési programjában hangsúlyos szerepet kap, a testi, lelki nevelés.
Az oviolimpia és az ovi sportnapja, a kihívás napja egy-egy kellemesen eltöltött délelőtt,
amely nagyszerű emlékként, remélhetőleg örök nyomot hagy a kicsikben.
Nagycsoportos óvodások kondicionális és koordinációs képesség szint vizsgálata.
A különleges eseményre hónapokkal előre készülünk. A gyerekek motoros képességét
játékosan felmérjük, ösztönözve a nagyobb teljesítményre, kitartásra, versenyszellem
kialakítására.

16.5. Az egészségnapok szervezése
Innovációnk az egészséges életmódhoz és a mozgásfejlesztéshez egyaránt kapcsolódik. A
gyerekek és a gyerekek által a szülők szemléletformálását is feladatai, céljai közé tűzte, ehhez
felhasználva az óvodások életkori sajátosságaihoz illeszkedő tevékenységeket, pl. bábjáték,
mozgásos játékok, társasjátékok stb.
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16.6. Szelektív hulladékgyűjtés környezetünkben
„Kukatündér” program megismerése a csoportokban (két csoportban Méhecske és Maci )
A szelektív hulladékgyűjtés megismertetésével a gyermekek, s rajtuk keresztül a szülőknek is
olyan új ismereteket tudunk átadni. Ami az eddigi szokásoktól eltérő formára hívja fel a
figyelmet.
Rendkívül fontos, hogy az alapvető szociális és személyi higiénés készségek mellett a
környezettudatos viselkedést is elsajátíthassák a gyermekek már az óvodás évek alatt.
A helyes magatartási minták kialakításának az óvodás kor a leg megfelelőbb ideje.
A kukatündér játékkal olyan vonzó játéktevékenységet kínálunk, amit a mindennapi
élethelyzetben gyakorolhatnak.

16.7. Környezetvédelem
A tudatos környezetvédelemre való nevelés fő célja a természet szeretetére való nevelés.
A gyermekek olyan helyszínekkel ismerkednek meg a helyszíni foglalkozásokon, ami a
számukra ismeretlen.
A természetvédelmi területeken tett kirándulások, a vadasparkban tett kirándulás, a szennyvíz
tisztító telepen tett látogatás, a játszótér takarítása felébresztette a gyermekekben a
környezetvédelem fontosságát, melyet mindenképpen érdemes ebben a korban elkezdeni és
szem előtt tartva végig vinni az óvodai élet során.
A környezetvédelem napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap és reméljük,hogy
gyermekeken keresztül nemcsak a jövőt, hanem a jelent is –szülők segítségével- jobbá lehet
tenni.
Az innovációk a nevelőtestület rendelkezésére állnak, az óvodai nevelés programjának
mellékleteként, így biztosítva a pedagógusok horizontális tanulásának lehetőségét.
Az intézmény által kidolgozott innovációkat teljes mértékben beépítjük óvodai programunkba
és biztosítjuk a fenntarthatóságához szükséges feltételeket.
Intézmény átfogó innovációs tevékenységét a TÁMOP 3.1.4. közoktatási pályázat kapcsán
három csoportban 25-ös gyereklétszámmal valósítottuk meg a kompetencia alapú óvodai
nevelés bevezetésével.

17.ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT
A Pedagógiai Program érvényességi ideje a nevelőtestület határozata alapján:
2013. szeptember 01-től 2018.augusztus 31-ig.
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A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai:
Bővítés, vagy leépítés.
Szervezeti átalakítás.
Ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt.
Ha egyéb érdekegyeztető fórum, módosítást javasol.
Előírás a programmódosítás előterjesztésére:
Írásbeli előterjesztés az óvoda nevelőtestületének.
Részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten.

18.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
1. Egyetértését nyilvánította:
Szülői szervezet

.....................................

.....................................

dátum

aláírás

.....................................

.....................................

dátum

aláírás

2. Elfogadta:
A nevelőtestület

3. Jóváhagyta:
Az intézményvezető .....................................

.....................................

dátum

aláírás

.....................................

.....................................

dátum

aláírás

.....................................

.....................................

dátum

aláírás

4. Egyetértését nyilvánította:
Nemzetiségi Önkormányzat

A fenntartó
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19.FELHASZNÁLT IRODALOM
Dr.Bucherna-Faust-Zadravecz: Néphagyományőrzés az óvodában.
Dr.Benedek István: Óvodavezetés másképpen. OKKER Oktatási Iroda Bp., 1996.
Dr.Füle Sándor: A pedagógiai programok készítése. OKKER Oktatási Iroda Bp., 1997.
Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Bp., 1975,
Nagy Jenőné: Programkészítés, de hogyan? NAT-TAN sorozat, OKKER Oktatási Iroda
Dr.Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban. OKKER Oktatási Iroda, Bp., 1998.
Porkolábné Balog Katalin: Kudarc nélkül az iskolában. Alextypo, Bp., 1992.
Varanka Zoltánné: Az óvodai nevelés és tanulás tervezése a csoportnaplóba. Litograph Kft,
Bp., 1997.
Villányi Györgyné: Helyi programkészítés elméleti és gyakorlati kérdései.
Kelemen László: Pedagógia pszichológia. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó. Bp., 1974.
B Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék. Tankönykiadó B., 1982.
Zilahi Józsefné: Nevelés az óvodában verssel, mesével. Multigráf GMK. 1989.
Majorossy Judit: Együtt az első osztályba. Trivium Kiadó, Bp., 1992.
Villányi Györgyné: Játék a matematika? Tárogató Kiadó, 1995..
Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár… 2001.
Óvodai Jogfutár Raabe kiadó

20.MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Alapito_okiret.pdf

2. számú melléklet

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési
intézmények névhasználatáról
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JEGYZÉK
A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
Eszközök, felszerelések

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

Tényleges állapot

A csoportszoba
alapterülete nem
lehet kevesebb,
mint 2 m2/fő

13

I. Helyiségek

Csoportszoba

Gyermekágy/fektető
tároló helyiség
Tornaszoba,
sportszertárral
Logopédiai foglalkoztató,
egyéni fejlesztő szoba
Óvodapszichológusi
helyiség
Intézményvezetői iroda

Gyermekcsoportonként 1
Óvodánként valamennyi
gyermekágy tárolására
Csoportonként 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen)
Óvodánként 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen 1)
Óvodánként (székhelyen vagy
telephelyen) 1

nincs
√

Csak az A
épületben van

√

Városi logopédia
nincs

√

Egy külön
épületben

Intézményvezetőhelyettesi iroda

Székhelyen és telephelyen 1

√

Fő u. 111. van

Óvodatitkári iroda

Székhelyen 1

√

Egy külön
épületben

Nevelőtestületi és
könyvtári szoba

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Általános szertár/raktár
Többcélú helyiség (szülői
fogadásra, tárgyalásra,
ünnepek megtartására
alkalmas helyiség)
Orvosi szoba, elkülönítő
szoba
Gyermeköltöző
Gyermekmosdó, WC
helyiség
Felnőtt öltöző

Óvodánként (székhelyen vagy
telephelyen)1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 1
WC – nemenként 1)
Amennyiben az óvodai
csoportok száma több mint hat
2
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nincs
nincs

nincs

nincs
van
1-4 csoportnak
nincs

Felnőtt mosdó

Felnőtt WC helyiség

Felnőtt zuhanyzó
Mosdó, vasaló helyiség
Szárító helyiség
Felnőtt étkező
Főzőkonyha
Melegítő konyha
Tálaló - mosogató
Karbantartói műhely
Ételhulladék tároló

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1 amennyiben az
óvodai csoportok száma több
mint hat 2
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1 amennyiben az
óvodai csoportok száma több
mint hat
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

√

Van, a külön
irodában nincs

√

Van

nincs
nincs
nincs
nincs
nincs
√

Van
nincs
nincs
nincs

II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai
1. Csoportszoba
Óvodai fektető
Gyermekszék
Gyermekasztal
Fényvédő függöny
Szőnyeg
Játéktartó szekrény vagy
polc
Könyvespolc
Élősarok állvány

Gyermeklétszám szerint 1
Gyermeklétszám szerint 1
Gyermeklétszám
figyelembevételével
Ablakonként 1
Gyermekcsoportonként, a
padló 1/5-nek lefedésére
alkalmas méretben
Gyermekcsoportonként 2

√
√

300
300

√

65

√

50

√

26

√

26

Gyermekcsoportonként 1

√

13

Gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 1
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13
√

1-1

Textiltároló és
foglalkozási eszköztároló
szekrény
Edény- és evőeszköztároló szekrény
Szeméttartó

Gyermekcsoportonként 1

√

13

Gyermekcsoportonként 1

√

13

2. Tornaszoba

Gyermekcsoportonként 2

√

Csak a Bajcsy. Zs.
u. egységben van.

Tornapad
Tornaszőnyeg
Bordásfal
Mozgásfejlődést segítő
mozgásigényt kielégítő
készlet
Egyéni fejlesztést
szolgáló speciális
felszerelések

Gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 2
Gyermekcsoportonként 1

√
√
√

3 gyermek egyidejű
foglalkoztatásához

Pedagógiai
Program szerint.

3. Logopédiai
foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
A fogyatékosság
típusának tanulási
képességet fejlesztő
eszközök
Tükör (az asztal
szélességében)

A pedagógiai
programban
foglaltak szerint

1

√

1

√

Asztal

2

Szék
Szőnyeg
Játéktartó szekrény vagy
könyvek, iratok tárolására
alkalmas polc

1
1

4.
Óvodapszichológusi
szoba
Asztal
Szék
Szőnyeg
Könyvek, iratok
tárolására alkalmas polc

5. Játszóudvar

1 gyermek 1
felnőtt
√
√

1
4
1
1

Gyermekcsoportonként 1
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√

Kerti asztal
Kerti pad
Babaház
Udvari homokozó

Takaróháló

Gyermekcsoportonként 2
Gyermekcsoportonként 1
Gyermekcsoportonként 1
Homokozónkként 1

√

A homokozó
használaton kívüli
lefedéséhez.

Gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-ának
megfelelő mennyiségben

Mozgáskultúrát,
mozgásfejlődést segítő
mozgásigényt kielégítő
eszközök

6. Intézményvezetői
iroda
Íróasztal és szék
Tárgyalóasztal székekkel
Telefon
Fax
Könyvszekrény
Iratszekrény
Elektronikus adathordozó
szekrény
Számítógépasztal és szék
Számítógép, internet
hozzáféréssel,
perifériákkal

7. Intézményvezetőhelyettes,
Óvodatitkári iroda
Íróasztal és szék
Iratszekrény
Telefon
Számítógépasztal és szék
Számítógép, internet
hozzáféréssel,
perifériákkal

1-1

√

1
1
1
1
1
1

√
√
√
√
√

1

√

1

√

1-1

√

1
1
1-1
1

√
√
√
√

8. Nevelőtestületi
szoba

Pedagóguslétszám szerint 1

Fiókos asztal, ami egyben
eszköz előkészítő
munkaasztal is

Pedagóguslétszám szerint 1
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Szék
Könyvtári dokumentum
könyvszekrény
Fénymásoló
Tükör
9. Többcélú helyiség
Tárgyalóasztal székkel

500
2
1
1

√

1
Berendezése a 26/1997. (IX.
3.) NM rendelet előírásai
szerint

√

10. Orvosi szoba
elkülönítővel
11. Gyermeköltöző
Öltözőrekesz, ruhatároló,
fogas
öltözőpad
12. Gyermekmosdó,
WC
Törülközőtartó
falitükör
hőmérő

Gyermeklétszám
figyelembevételével
Gyermeklétszám
figyelembevételével

√

Gyermeklétszám
figyelembevételével
Mosdókagylónként 1
Mosdónként 1
Gyermeklétszám
figyelembevételével

√

√

√
√
√

Rekeszes fali polc
(fogmosó tartó)
III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések
gyermeklétszám szerint
Egyéni tisztálkodó szerek
Mosdókagylónként
tisztálkodó felszerelések
Fésűtartó
Törülköző
Abrosz
Takaró

Csoportonként 1
Felnőtt és gyermeklétszám
szerint 3-3
Asztalonként 3
Gyermeklétszám szerint 1
Gyermeklétszám szerint3-3

fésű, fogkefe,
fogmosó pohár
ruhakefe,
körömkefe,
szappantartó
√
√
√
√
√

Ágyneműhuzat, lepedő
IV. Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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Szennyes ruhatároló
Mosott ruha-tároló
mosógép
Centrifuga
vasaló
vasalóállvány
szárítóállvány

Takarító eszközök
Kerti munkaeszközök,
szerszámok
hűtőgép
porszívó

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

√

√
√
√
√

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

√
ásó, kapa,
gereblye, kerti
locsolókanna

Óvodánként 1

√

Óvodánként 1

√

V. Nevelőmunkát segítő játékok, és egyéb eszközök

Különféle játékformák
(mozgásos játékok,
gyakorló, szimbolikus,
szerepjátékok, építőkonstruáló játékok,
szabályjátékok
Dramatizálás, bábozás,
barkácsolás eszközei
Ének-zene, énekes
játékok eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

csoportszobai és
udvari eszközök
külön

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

csoportszobai és
udvari eszközök
külön

Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint
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Az anyanyelv
fejlesztésének a
kommunikációs
képességek fejlesztésének
eszközei
Értelmi képességeket
(érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és
kreativitást fejlesztő
anyagok, eszközök
Ábrázoló tevékenységet
fejlesztő eszközök
A természeti, emberi,
tárgyi-környezet
megismerését elősegítő
eszközök, anyagok
Munka jellegű
tevékenységek eszközei

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint

Gyermekcsoportonként a
gyermeklétszám
figyelembevételével

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint

Gyermekcsoportonként
gyermeklétszám
figyelembevételével

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint

gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

Az óvoda
pedagógiai
programja szerint

VI. A nevelőmunkát segítő eszközök
Televízió
Magnetofon/ CD
lejátszó/hangfalak
diavetítő vagy projektor

Vetítővászon
Hangszer
(pedagógusoknak)
Hangszer (gyerekeknek)
Projektor vagy írásvetítő

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Három csoportonként 1

√

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

√

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
gyermekcsoportonként a
gyermekek 30%-nak megfelelő
mennyiségben

√

1

VII. Egészség és munkavédelmi eszközök
Étel-mintavétel
(üvegtartály) készlet
Elsősegélyláda

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
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Amennyiben étel
kiosztása folyik
Közegészségügyi
előírások szerint

Gyógyszerszekrény
(zárható)
Amennyiben a betöltött
munkakörben a viselet
előírt, vagy javasolt,
munkaruha
Tűzoltó készülék

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1
Külön jogszabályban
meghatározottak szerint
Az érvényes tűzvédelmi
szabályok szerint
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Közegészségügyi
előírások szerint

3. sz. melléklet
Jó gyakorlat bevezetése
A Fő u 111. sz. óvodai telephely jó gyakorlatának bevezetése a telephely óvoda mind a 4
csoportja számára, a következő cél és feladat rendszerrel.

A Jó gyakorlat neve: Nap-tár-ház
Nevelési cél: a gyermekek tanulás iránti motiváltságának, kíváncsiságának, aktivitásának
felkeltése, ébrentartása és kielégítése.
A kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.
Távlati cél: tanuljanak egyfajta időbeosztást, tervezést, tudjanak gazdálkodni idejükkel,
tervszerűen élni.
Feladatok
Személyes kompetenciák kialakítása terén:
Fejlődjön a gyermekek befogadó-, és önkifejezési képessége,
Tudják megfogalmazni gondolataikat, fejlődjön kommunikációs képességük.

Kognitív kompetenciák kialakítása terén
A gyermekek tanuljanak meg tájékozódni az időben,tanulják meg a napszakok, napok,
hónapok, évszakok nevét, azok sorrendjét, az évszakok jellegzetességeit; tudják, hogy mi az
ami elmúlt, mi az ami még előttük áll.
Vizualizált, nyelvi, és formalizált kommunikációs képességük fejlődjön,
Tudjanak tájékozódni síkban, tudjanak rajzokat, jeleket értelmezni.
Ismerjék, és alkalmazzák a balról jobbra, föntről, lefelé haladási irányt,
Fejlődjön rendszerező, és logikai képességük.

Szociális kompetenciák kialakítása terén
Váljon igényükké a stabil szokásrendszer alkalmazása,
Tudják kivárni a sorukat, tartsák számon, hogy bizonyos feladatokat mikor, kinek kell
elvégezni,
Alakuljanak társas kapcsolataik, figyeljenek egymásra.
Legyenek képesek a felkínált lehetőségekből önállóan választani, tudják eldönteni,
mivel szeretnének foglalkozni.
Alkalmazhatóság intézményi szinten
Kezdő szinten: óvodai csoport
Alsó szinten: 1-4 osztály
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4. számú melléklet
Fenntarthatóság, a programcsomag részleges adaptációjának összegző táblázata
Fenntarthatósági terv

A projekt feladat

Az adaptációt

A fenntartásért

Fenntartási

igazoló

felelős személy

időszak

Indikátorok

Indikátor
ok,
teljesülés

dokumentum
2011-2015

ét igazoló
dokumen
tumok

A kompetencia alapú nevelés implementációja

Bevont

Adaptációs

3 gyerekcsoport

kompetenciafejlesztő nevelési

óvodapedagógusok

terv szerint

6 óvodapedagógus

programcsomag

program

Szakmai vezető

bevezetése három

Csoportnapló

óvodai csoportban, 6

- projekt

óvodapedagógus

szakmai

bevonásával

beszámoló

Az óvodai

-helyi óvodai

HOP

Csop.
napló

Innováció: átfogó intézmény-fejlesztés

126

5. sz. melléklet
A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG
RÉSZLEGESADAPTÁCIÓJÁNAK ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZATA
Készült a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” c. pályázat keretében.
Implementációban résztvevő óvodai csoportok száma: 3 csoport
Implementációban résztvevő pedagógusok száma: 6 fő óvodapedagógus

A
program
elemei

Az
adaptáció
mértéke

Az adaptáció
módja

Mely óvodai
dokumentumokban
jelenik meg?
(illesztés)

ELVÁRT
EREDMÉNY

koncepcionálisan

Helyi
óvodai
nevelési program
- Fejlődési napló
- Csoportnapló

A szakmai koncepció
szellemisége az óvoda
nevelési
gyakorlatát
áthatja.

koncepcionálisan

Helyi
óvodai
nevelési program
- Fejlődési napló
- Csoportnapló

A szakmai koncepció
szellemisége az óvoda
nevelési
gyakorlatát
áthatja.

koncepcionálisan

Helyi
óvodai
nevelési program
- Fejlődési napló
- Csoportnapló

A szakmai koncepció
szellemisége az óvoda
nevelési
gyakorlatát
áthatja

módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában

Csoportnapló

I.
Elméleti
alapvetések
részleges
1.Óvoda-iskola
átmenet szakmai
koncepciója
2.Inkluzív
nevelés,
integráció
részleges
szakmai
koncepciója
3.Játék, erkölcsiérzelmi nevelés
szakmai
koncepciója
II.
Tématervjavaslatok
A külső világ részleges
tevékeny
megismerése
Vizuális nevelés
Irodalomanyanyelv

részleges

részleges

III. Kiegészítő
kiadványok
részleges
1.Játszunk?
Természetesen

módszertani
gyűjteményként,
kötetlen formában
módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában
módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában
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Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer
biztosítása

Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer

Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer

Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer

2.Zenevarázs és
Hangos melléklet részleges
3.Bábjáték
részleges
4.Néphagyomány
részleges

5.Kiegészítő
segédlet

módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában

- Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer

módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában

- Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer

részleges

koncepcionális

Módszertani
elemek
Helyi
óvodai
beépülése a nevelési
nevelési program
gyakorlatba.

részleges

koncepcionális,
módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában

részleges

módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában

részleges

6. Játék bábokkal,
játékok
a
részleges
Meseládikóval
7.
Varázseszközök
az óvodában

koncepcionálisan és
Helyi
óvodai
módszertani
Változatos gyermeki
nevelési program
gyűjteményként
tevékenység-rendszer
- Csoportnapló
kötetlen formában
Módszertani
elemek
Helyi
óvodai
koncepcionálisan
beépülése a nevelési
nevelési program
gyakorlatba.
Változatos gyermeki
koncepcionálisan és
Helyi
óvodai tevékenység-rendszer
módszertani
nevelési program
Módszertani
elemek
gyűjteményként
- Csoportnapló
beépülése a nevelési
kötetlen formában
gyakorlatba.

8. Kóstolgató

9. Játék, tánc, élet

10. Felfedezések
a természetben
részleges
11.A
gyermek
fejlődésének
részleges
nyomonkövetése

módszertani
gyűjteményként
kötetlen formában
koncepcionálisan, a
megfigyelési
szempontok
alkalmazásával

Változatos gyermeki
Helyi
óvodai tevékenység-rendszer
nevelési program
Módszertani
elemek
- Csoportnapló
beépülése a nevelési
gyakorlatba.
Változatos gyermeki
Helyi
óvodai tevékenység-rendszer
nevelési program
Módszertani
elemek
- Csoportnapló
beépülése a nevelési
gyakorlatba.
- Csoportnapló

Változatos gyermeki
tevékenység-rendszer.

Helyi
óvodai Hatékonyabb gyermeknevelési program
megismerésre alapozott
- Fejlődési napló
egyénre
szabott
differenciált fejlesztés.

IV. Módszerek

differenciálás

részleges

kompetenciafejlesztés
egyéni
fejlesztési
tervek alapján.
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Helyi
óvodai A
gyermekek
nevelési program
képességek
szerinti
- Fejlődési napló
egyéni fejlesztése.
- Csoportnapló

projekt

részleges

kooperatív
technikák

részleges

A
projekttervezés
gyakorlattá válása.
Komplex
tevékenységrendszerek
kidolgozása gyermeki
kezdeményezésre.
Együttműködési
koncepcionálisan és Helyi
óvodai
stratégiák
tudatos
módszertani
nevelési program
fokozása a gyermekek
gyűjteményként
- Csoportnapló
nevelése során.
Nevelési program
gyűjteményként
Fokozása a gyermekek
- Csoportnapló
nevelése során
koncepcionálisan
Helyi
óvodai
projekt tervezés és
nevelési program
megvalósítás
- Csoportnapló
módszertana
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6. SZ. MELLÉKLET

Kiskunmajsai Napsugár Óvoda
Kiskunmajsa

Óvodai Integrációs Program
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A Helyi Óvodai Integrációs Program készítésének jogszabályi hivatkozásai:
•

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról, azon belül a XIX. fejezet különleges
pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés-és oktatásszervezési megoldások
68. pontja az óvodai fejlesztő program megszervezése. A 173.§ (1) bekezdése
értelmében az óvoda halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatásért
felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató
program szerint óvodai fejlesztő programot szervez. Az óvodai fejlesztő programban
az a gyermek vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. (1) bekezdés 14. pontja
alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. Az óvoda vezetője felveheti az
óvodai fejlesztő programba azt a gyermeket is, aki nem halmozottan hátrányos
helyzetű, feltéve, hogy a gyermek hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető
gyermekek létszáma azonban nem haladhatja meg – tört létszám esetén felfelé
kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai felkészítésben részt vevő gyermekek
létszámának tizenöt százalékát.

•

Óvodai Integrációs Program (óvodai IPR), mely nem ad meg részletes pedagógiai
tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez meg, nem ír le konkrétan
alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet
megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítésében. Az
óvodai IPR nem jelent külön programot az óvoda munkájában, hiszen minden pontja a
hatályos

jogszabályok

figyelembe

vételével

az

Óvodai

nevelés

országos

alapprogramjára épül.

A Helyi Óvodai Integrációs Program céljai:
•

Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HH, HHH gyermek beóvódázásra
kerüljön

•

Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HH, HHH gyermek rendszeresen járjon
óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő
munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő esélyét az
iskolakezdéshez.

•

Az óvodából iskolába menő HH, HHH gyermekek évről-évre egyre nagyobb számban,
integrált iskolai környezetben kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat
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•

Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal,
Kisebbségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a
gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg.

A Helyi Óvodai Integrációs Program hatóköre:
Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek teljes köre, kiknek
mindenkori létszáma az óvoda „Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermekek”
nyilvántartásában kerül kimutatásra.

A kimutatás fellelhetősége: intézményvezető

irodában.

A Helyi Óvodai Integrációs Program jellemzői:
•

gyermekközpontú és családorientált szemlélet,

•

olyan interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében
kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymás kiegészítőnek
tartja.
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A Helyi Óvodai Integrációs Program működtetésének szabályozása
Elvárható eredmény:
A Helyi Óvodai Program megalkotását és legitimálását követően a fenntarthatóság
megvalósul, melyet az alábbi szabályozás biztosít:
A fenntarthatóságot biztosító
tevékenység megnevezése

IPR team (menedzsment) megbízása
A Helyi Óvodai Integrációs Program
cél, feladat és
tevékenységrendszerének
felülvizsgálata az előző nevelés év
önértékelése és az esetlegesen
megváltozott jogszabályok alapján

Határidő

Felelős

Intézményvezető

Minden
nevelési év
09.05-ig

Keletkezett
dokumentum
IPR Menedzsment Megbízási
szerződése

Óvodai IPR Önértékelés (-ek),
Miden nevelési
év 09.10-ig

Jegyzőkönyvek,
Feljegyzések,

Óvodai IPR
team

Módosító javaslatok,
Határozat (-ok)

Az intézmény Óvodai Integrációs
Program működtetésének nevelési
évre szóló munkatervének elkészítése,
megvitatása, elfogadása.

Minden
nevelési év
09.15-ig

A Helyi Óvodai Integrációs Program Mellékletei:
1. Beszoktatási Szabályzat
2. Hiányzások nyilvántartó lapja
3. Gyermekek testi fejlődésének mérőlapja
4. Egészségügyi Szűrővizsgálatok Regisztrációs lapja
5. Együttműködési Megállapodás a Partnerekkel
6. Iskolai után követő lap
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Helyzetelemzésre épülő, a
Helyi Óvodai Integrációs
Programra épülő nevelési évre
szóló éves munkaterv

A célok elérése érdekében a Pedagógiai programunk cél, feladat és tevékenység
rendszerébe integráltan beépülve

FELADATAINK

1. Szervezési Feladatok
1. Szervezési feladatok
Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása
A HH, HHH Gyermekek
beóvodázásáért felelős team
kijelölése

Telephelyvezető

Kapcsolatfelvétel a
védőnővel

Beóvodázásért
felelős team
vezetője

Kapcsolatfelvétel a
fenntartó önkormányzat
anyakönyvi nyilvántartó
rendszerével
A védőnő, a Családsegítő
Szolgálat és a helyi Cigány
Önkormányzat bevonása a
„felderítő-meggyőző”
munkába
Az óvodai előjegyzést
követően, azon HH, HHH
gyermekek meglátogatása,
akik nem jelentkeztek
óvodai felvételre

Óvodavezető

Mindenkori
nevelési év
Április 30.
Mindenkori
nevelési év
május 01-31.
hó

Megbízás
Együttműködési
Megállapodás
Anyakönyvi
kimutatás

Együttműködési
Megállapodás

Beóvodázásért
felelős team
vezetője

Mindenkori
nevelési év
05.15-06.30.

Az óvoda körzetében a
HH, HHH gyermekek
minden nevelési évben
beóvodázása 90%-os.

Munkanapló,
Beszámoló
Részletes
Program,
Meghívók,
Fotók, Videó
felvételek

„Óvodába - csalogató”
rendezvények

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás
Csoportalakítás az integrált
óvodai nevelésnek
megfelelve

Telephelyvezető

Minden
nevelési év:
07.01-08.31.

Felvételi és
Mulasztási
naplók, Kimutatás
a HH, HHH
gyermekekről

Minden nevelési évben
megfelelő a HH, HHH
gyermekek arányos
elosztása a
gyermekcsoportokban.
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1. Szervezési feladatok
Tevékenység megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
Érzelem gazdag, családias
óvodai légkör kialakítása

Nyitott óvodai működés
fenntartása: a szülői házzal
való nyitott kapcsolat

A HH, HHH gyermekek
körében a Hiányzási
Nyilvántartás vezetése,
folyamatos figyelemmel
kísérése, szükséges
intézkedések megtétele
Jelző rendszer működtetése
a széles körű intézményi
együttműködés keretében:
orvos, védőnő, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat,
Helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Folyamatos

Teljes dolgozói
kör

Folyamatos

Óvodai
Pedagógiai
Program,
IMIP,
Partneri
elégedettség
Felmérések
dokumentációja,
Csoportos és
intézményi
értékelések

Csoportok
óvodapedagógusai,
IPR team

Folyamatos,
Havi zárás:
minden hó 05ig

HH, HHH
gyermekek
csoportos és
intézményi
nyilvántartása

IPR team

Folyamatos

Együttműködési
Megállapodások

A HH, HHH
gyermekek
rendszeresen járnak
óvodába.

1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása
Az óvodai nyitvatartási idő
igényének felmérése a
szülők körében

Telephelyvezető

Mindenkori
nevelési év
06.30.

Csoportnaplók
Szülői
Szervezettel való
egyeztetésről
jegyzőkönyv

Az óvodai nyitvatartási idő
egyeztetése a fenntartó
önkormányzattal

Óvodavezető

Mindenkori
nevelési év

A nevelési évre
szóló Munkaterv

Az óvoda minimum 8
órás nyitva tartása
biztosítja, hogy a
szülők munkát
kereshessenek,
felkészüljenek a
munkavilágába,
munkát
vállalhassanak.
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2. Nevelőtestület együttműködése
Formája

Résztvevők

Értékelő esetmegbeszélések
Problémamegoldó fórumok

Hospitálásra
épülő
együttműködés

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

IPR
team

Jegyzőkönyv,
Fotók,
Együttműködési
Megállapodás

Negyedévente
Nevelőtestület
Külső
szakemberek:
pszichológus,
logopédus,
fejlesztő
pedagógus,

Probléma
felmerülés
időszakában
Folyamatos és
tervszerű az éves
IPR
Munkatervnek
megfelelően

Eredményességi
mutató
Az óvodában
működik az
óvodapedagógusi
együttműködésre
épülő értékelési
rendszer, mely teljes
mértékben biztosítja
a HH, HHH
gyermekek egyénre
szabott
felzárkóztatását,
tehetséggondozását.

3. Pedagógiai munka kiemelt területei
3. Pedagógiai munka kiemelt területei
Tevékenység
megnevezése

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

Mindenkori
nevelési év:
12.31.

Személyiséglap
rendszer – ped.prog ban, IMIP-ben
szabályozott

Az egyénre szabott
fejlesztés, differenciált
személyiségfejlesztés
valamennyi HH, HHH
gyermek körében
biztosított.

A nevelési
év során
folyamatos

Helyi Pedagógiai
Program
Intézményi éves
Munkaterv
Csoportnaplók
Projekt tervei
DIFER mérés
dokumentációja
A Gyermekek
Személyiséglap
rendszere
Együttműködési
Megállapodás

A HH, HHH gyermekek
szókincs, nyelvi
kifejezőkészség,
beszédértés, beszéd
észlelés fejlődése
folyamatos.
Az iskolába lépéskor a
DIFER mérés eredménye e
területen valamennyi HH,
HHH gyermek körében
eléri a „Befejező szintet”,
legalább 80%-uk az
„Optimum szintet”.

Határidő

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapot felmérés
A gyermek egyéni
fejlődését nyomon
követő Személyiséglap
rendszer „anamnézis”
fejezetének elkészítése az
óvodába lépő HH, HHH
gyermekek teljes körében

Csoportok
óvodapedagógusai

3.2. Kommunikációs nevelés

Helyi Pedagógiai
Programunk
tevékenységrendszerének
megvalósítása, melyben
fő hangsúlyt kap a
mintaadó óvodai
környezet, a HHH
gyermekek élményhez
juttatása folyamatosan, a
tárgyi és humán erőforrás
fejlesztés

Csoportok
óvodapedagógusai
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei
Tevékenység
megnevezése

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

Mindenkori
nevelési év
11. 30.

Beszoktatási terv
Óvodai IPR éves
Munkaterv

A HH, HHH gyermekek
sikeresen beilleszkednek
az óvodai életbe, szeretnek
óvodába járni, bizalommal
fordulnak a velük
foglalkozó felnőttekhez,
szívesen és örömmel
vesznek részt a közös
játékokban, tanulásban,
programokban és a
közösségért végzett
munkában. Az óvodai
csoportban évvégére nincs
peremre szorult gyermek.

Folyamatos

Helyi Pedagógiai
Program
Éves Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
A Gyermekek
Személyiséglap
rendszere – Egyéni
Fejlesztései terv
Együttműködési
Megállapodás

A HH, HHH gyermekek
teljes körében kialakul az
életkorának megfelelő
egészségtudatos
szokásrendszer.

Határidő

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció

Az új HH, HHH
gyermekek személyre
szabott beszoktatása az
óvodai életbe

Azon
csoportok
óvodapedagógusai,
akiknek új
HHH
gyermekeik
vannak

3.4. Egészséges életmódra nevelés
Helyi Pedagógiai
Programunk
tevékenységrendszerének
megvalósítása, melyben
fő hangsúlyt kap a helyes
egészségtudatuk és a
táplálkozási szokásaik
kialakítása

IPR team

A HH, HHH gyermekek
egészséges fejlődéséhez
szükséges óvodai tárgyi
és személyi
feltételrendszer
biztosítása
3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
A Helyi Pedagógiai
Programunknak
megfelelően a
multikulturális tartalmak
beépülése a csoportok
mindennapi életébe
A Sajátos Nevelési
Igényű gyermekekkel
való közös óvodai élet
Az Idősek
megbecsülésére való
nevelés

Csoportok
óvodapedagógusai

Folyamatos

Helyi Pedagógiai
Program
Éves Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
A Gyermekek
Személyiséglap
rendszere – Egyéni
Fejlesztései terv
Együttműködési
Megállapodás

Az óvodás
gyermekek körében
az iskoláskor
eléréséig kialakul
egymás előítéletmentes elfogadása.
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Tevékenység
megnevezése
Lokálpatriotizmusra
nevelés: részvétel a
település rendezvényein,
ünnepségein, építészeti
értékeink megismerése,
megőrzésére nevelés

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

Az óvodás
gyermekek körében
az iskoláskor
eléréséig
szokásrendszerükbe

A munkára nevelés során
a környezet megóvására,
védelmére való nevelés

beépül a tudatos
környezetvédelem.

3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek
Az Óvodai Pedagógiai
Programunknak
megfelelően a
gyermekek
individualizálva
szocializációjának
megvalósítása projekt
módszerrel, a kooperatív
technikák alkalmazásával
Dislexia prevenció
Drámapedagógia
módszerek beépülnek a
csoportok mindennapi
életébe
A HH, HHH gyermekek
egyéni fejlesztési
naplójában
meghatározott feladatok
végrehajtása
fejlesztőpedagógiai
módszerek
alkalmazásával

Helyi Pedagógiai
Program
Óvodapedagógusok

Éves Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
Folyamatos

Megfelelő
kompetenciával
rendelkező
óvodapedagógus (-ok)

A Gyermekek
Személyiséglap
rendszere – Egyéni
Fejlesztései terv

Az óvoda képes a
különböző háttérrel és
különböző eltérő
fejlettséggel rendelkező
gyerekek fogadására,
együttnevelésére, egyéni,
differenciált fejlesztésére.

Együttműködési
Megállapodás
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4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményessé
gi mutató

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok

A gyermek
fejlődésének
nyomon
követése,
regisztrálása,
szükség esetén
szakorvosi –
fogászat,
szemészet,
fülészet,
ortopédia –
vizsgálatának
kezdeményezé
se,
megszervezése

Gyermekek
testi
fejlődésének
mérése: súly,
magasság

félévente

Csoporto
Gyermekek testi
k óvoda- fejlődésének
pedagógus
ai

Mérőlapja

Telephelyvezető

Együttműködési
Megállapodás

Védőnő:
egészségügyi
szűrővizsgálat
ai

Szakorvosi
szűrővizsgálat
ok

Együttműködés
i
Megállapodásn
ak Megfelelően

A HH, HHH
gyermekek
teljes körében
az esetleges
egészségügyi
problémák
megállapításra
kerülnek,
szükség esetén
további
ellátásuk
megvalósul.

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás
Egészségügyi
tartalmú
programok a
szülők számára

Szülői klub
működtetése

Pályázat függő
A szülők eseti
problémáiban
segítségnyújtás

Védőnői
fogadóóra az
óvodában

IPR team

Szülői klub éves
program terve,
Képek, Videó
felvétel, Védőnő
feljegyzései,
Védőnői
munkanapló
Együttműködési
Megállapodás

A HH, HHH
szülők körében
végzett
felvilágosító,
tanácsadó
munka
hatására a
gyermekek
otthoni
egészséges
életmódja
javul.
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Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményessé
gi mutató

4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése

A családok
szociális
támogatása.

Ruhák,
játékok,
könyvek
gyűjtése,
adományozása,
kölcsönzése,
Kirándulások,
táborok
szervezése,
Rendezvények
en való
részvétel
biztosítása:
szülőkgyermekek

Együttműködé
si
Megállapodás
Pályázat függő

IPR team

Képek,
belépőjegyek,
feljegyzések,
jegyzőkönyvek

A
Gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HH,
HHH
gyermekek
szociális
hátrányaiból
eredő
lemaradások
csökkennek.

4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés

A HH, HHH
gyermekek óvodai
ingyenességének
biztosítása

Szülők
felvilágosítása
a szociális
támogatás
lehetőségeiről
Szociális
osztállyal való
közvetlen
kapcsolat
felvétel a szülő
érdekében

Nevelési év elején:
09. 30-ig, utána
folyamatos

Gyermekvédelmi

Felelős

HH, HHH
gyermekek térítési
díjkedvezmény
kimutatása,
Jegyzői
határozatok

Egyetlen
gyermek se
marad ki az
óvodából a
szülők
szegénysége
miatt.
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5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az
alábbiakkal
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálá
s módja

Eredményesség
i mutató

5.1. Gyermekjóléti, Családsegítő szolgálat

Pályázati
sikerességtő
l függően:

Családok
szociális, mentális
támogatása,
segítése

A szülők
erőforrásainak
feltárása

Családsegítő
szakember
folyamatos
jelenléte az
intézményben
Pályázati
sikerességtől
független:
folyamatos
információ és
segítségnyújtás a
szülők számára
a szociális
támogatás
lehetőségeiről,
Szülői klub
működtetése
családi
felkérésre a
családok és a
szakszolgáltató
intézmény
közötti
közvetítés
Jelzőrendszer
folyamatos
működtetése
Közös pályázati
munka
Karitatív
tevékenység
Szociális ellátó
rendszerrel való
közvetlen
kapcsolattartás

Együttműköd
ési
Megállapodás
Helyi Óvodai
Nevelési
Program
Folyamatos

Intézményvez, és
helyettese,

Intézményvez
ető helyettes
és
IPR team
Koordinátor

Éves
Munkaterv
Csoportok
projekttervei
Heti tervek
A Gyermekek
Személyiségla
p rendszere –
Egyéni
Fejlesztései
terv

A
Gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HH,
HHH
gyermekek
szociális
hátrányaiból
eredő
lemaradások
csökkennek.

Folyamatos
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Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálá
s módja

Eredményesség
i mutató

5.2. Védőnői hálózattal
Helyi Óvodai
Nevelési
Program
Éves
munkaterv
Együttműköd
ési
Megállapodás
Program terv,
Képek, videó
felvételek,
Feljegyzések,
Jegyzőkönyve
k

A gyermekek
óvodai
beíratásának
támogatása

Jelzőrendszer
műkötetése
Esetmegbeszélés

Korai
képességgondozás
sal kapcsolatos
tanácsadásig

Pályázati
eredményesség
esetén: Szülői
klub és Babamama játszóház
működtetése

Pályázati
programnak
megfelelve

Pályázati
lehetőségek
együttes
kihasználása a
HH, HHH
gyermekek óvodai
sikeressége
jegyében

Közös pályázat
írása,
eredményesség
esetén:
megvalósítás

Pályázati
kiírások
időszakában

Pályázati
dokumentáció

Esetmegbeszélés
ek
Problémamegol
dó fórumok

Negyedévente

Együttműköd
ési
Megállapodás

Fejlesztési terv
közös
kidolgozása

Ped. Program
szabályozásán
ak
megfelelően

Egyéni
fejlesztési
terv

Szakmai
szakszolgáltatás
ok
biztosításának
megtervezése és
biztosítása

Nevelési év
eleje: 10.15ig, majd a
nevelési év
során
folyamatos

Nevelési év
elején, majd
folyamatosan

Intézményvezető,
és a helyettese,
Intézményvezető
helyettes,
és
IPR team
Koordinátor

Az óvoda
körzetébe járó
HH, HHH
óvodáskorú
gyermekek
teljes köre
rendszeresen jár
óvodába, egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen
valósul meg,
ennek
megfelelően az
iskolai
életükben az
esélyegyenlőség
ük biztosított.

5.3. Szakmai szolgáltatók

A gyermek
fejlesztésében
való kooperatív
együttműködés

Intézményvezető,
+ helyettese
Int. vez. hely.
és
IPR team
Koordinátor

Éves
Munkaterv,
Egyéni
Fejlesztési
napló,
Foglalkozási
napló

Az óvoda képes
a különböző
háttérrel és
különböző
eltérő
fejlettséggel
rendelkező
gyerekeke
fogadására,
együttnevelésér
e, egyéni,
differenciált
fejlesztésére.
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Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálá
s módja

Eredményesség
i mutató

5.4. Cigány kisebbségi önkormányzat
A gyermekek
óvodai
beíratásában való
együttműködés
A gyermekek
hiányzás
csökkentésében
való
együttműködés
A gyermekek
iskolaválasztásába
n való
együttműködés

Konzultációk

Közös
családlátogatáso
k

Egyéni és
csoportos
megbeszélések

Az óvodai
előjegyzés
időszakában

Együttműköd
ési
Megállapodás
Feljegyzések

Folyamatos

Beiskolázás
előtti
időszakban

A szülői
programokkal
kapcsolatos
együttműködés

Rendezvények
együttes
lebonyolítása

Éves
Munkatervnek
megfelelően

Pályázati
lehetőségek
együttes
kihasználása a
HH, HHH
gyermekek óvodai
sikeressége
jegyében

Közös pályázat
írása,
eredményesség
esetén:
megvalósítás

Pályáztatás
időszakában

intézményvezető
helyettes
és
IPR team

Éves
Munkaterv,
Fotók, Videó
felvételek,
Programok
terve,
értékelése

Az óvodába járó
HH, HHH
óvodáskorú
gyermekek
teljes köre
rendszeresen jár
óvodába, egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen
valósul meg,
ennek
megfelelően az
iskolai
életükben az
esélyegyenlőség
ük biztosított.

Pályázati
dokumentáció

5.5. Civilszervezetekkel való együttműködés
A gyermekek
óvodai
beíratásában való
együttműködés
A gyermekek
hiányzás
csökkentésében
való
együttműködés
A gyermekek
iskolaválasztásába
n való
együttműködés

Az óvodai
előjegyzés
időszakában
Közös
családlátogatás
Folyamatos

Egyéni és
csoportos
megbeszélések

Beiskolázás
előtti
időszakban

Intézményvezető,
+ helyettese,
és
IPR team
Koordinátor

Éves
Munkaterv,
Fotók, Videó
felvételek,
Programok
terve,
értékelése

Az óvoda
körzetébe járó
HHH
óvodáskorú
gyermekek
teljes köre
rendszeresen jár
óvodába, egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen
valósul meg,
ennek
megfelelően
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Tartalma
A szülői
programokkal
kapcsolatos
együttműködés
Pályázati
lehetőségek
együttes
kihasználása a
HH, HHH
gyermekek óvodai
sikeressége
jegyében

Formája

Gyakorisága

Rendezvények
együttes
lebonyolítása

Éves
Munkatervnek
megfelelően

Közös pályázat
írása,
eredményesség
esetén:
megvalósítás

Pályáztatás
időszakában

Felelős

Dokumentálá
s módja

Eredményesség
i mutató
az iskolai
életükben az
esélyegyenlőség
ük biztosított.

Pályázati
dokumentáció

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása
6. Óvoda-iskola átmenet támogatása
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka

Helyi
Pedagógiai
Program,
A Helyi
Pedagógiai
Program
eredményes
megvalósítása

A mindennapi
óvodai élet
tevékenységei

Folyamatos

Valamenny
i óvodapedagógus

Éves
Munkaterv,
Csoportnapló,
Gyermekek
személyiséglap
rendszere,
Együttműködé
si
Megállapodáso
k

A tanulási
képességek
megalapozásával, a
tanulási és egyéb
részképesség
zavarok
kialakulásának
megelőzésével,
megoldási késztetés,
monotónia tűrés,
figyelemkoncentráci
ó, az alkotásvágy
szükséges szintjének
kialakításával a
kudarcmentes
iskolakezdés
biztosítása.
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6. Óvoda-iskola átmenet támogatása
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Helyi
Pedagógiai
Program,

A HH, HHH
gyermekek
kudarcmentesen
illeszkednek az
iskolai életbe.
A HH, HHH
gyermekek többsége
integrált iskolai
környezetben kezdi
meg általános iskolai
tanulmányait.

6.2. Iskolaválasztás támogatása

A HH, HHH
gyermekek
kudarcmentes
iskolakezdése
érdekében a
gyermekek
ismerjék meg
leendő elsős
tanítóikat

Játékos fejlesztő
foglalkozások
Ismerkedés az
iskolával:
játékdélután, nyílt
órák – szülőkgyermekek
együttes
részvételével
Tájékoztató
megbeszélések

hetente

Évi 4 alkalom
IPR team

Beiskolázást
megelőző
időszakban egy
alkalom

Éves
Munkaterv,
Csoportnapló,
Óvoda – Iskola
Együttműködé
si
Megállapodása

6.3. Az érintett iskolákkal: közös óvoda-iskola átmenetet segítő programok kidolgozása

A HHH
gyermekek
óvoda-iskola
átmenetének
zökkenőmentes
biztosítása

DIFER mérés –8
éves korig
hospitálások

Évi
rendszerességge
l: 11.30-ig és
05.31-ig
Évi: min. 2
alkalom

Esetmegbeszélése
k

Negyedévente

Közös Programok

Éves Munkaterv
szerint

Helyi
Pedagógiai
Program,
IPR team

Éves
Munkaterv,
Csoportnapló,
Óvoda – Iskola
Együttműködé
si
Megállapodása

Az egyéni
differenciált
fejlesztés
eredményeként a
HH, HHH
gyermekek általános
iskolai
eredményessége
biztosítottá válik.

6.4. A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében
Személyes
beszélgetés az
elsős tanítókkal

A HH, HHH
gyermekek
sikeres
iskolakezdéséne
k biztosítása,
kontrolálása

Utánkövető lap
kitöltése,
értékelése

A nevelési év
első felében:
12.31-ig

IPR team

Utánkövető
lap, Értékelő
megbeszélés
jegyzőkönyve

A HH, HHH
gyermekek
teljes körében
sikeresen
valósul meg az
iskolai életbe
való
beilleszkedés:
1. az iskolai DIFER
mérés eredménye
nem tér el az óvodai
mérés eredményétől
2. A gyermekek
többsége integrált
iskolai környezetben
tanul.
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7. A HH, HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés
7. A HH, HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés
Tartalma

Formája
Családlátogatás

Személyes
kapcsolat
kialakítása minden
szülővel

Egyéni
beszélgetések
Szülői értekezlet

A gyermekek
egyénre szabott
beszoktatásának
biztosítása
Rendszeres napi,
vagy heti
tájékoztatás a
gyermekek
fejlődéséről
Az egyéni
fejlesztési napló
bejegyzéseinek
megbeszélése
A gyerekek
alkotásainak
megmutatása,
elemzése

Szülői részvétel
lehetőségeinek
biztosítása a
foglalkozásokon

Gyermeknevelésse
l kapcsolatos
nézetek
kicserélése
A családok
szokásainak,
értékrendjének
megismerése,
megértése, a
család
erőforrásainak
feltárása

Gyakorisága
Nevelési év
elején egyszer
Napi
rendszerességg
el
Nevelési év
elején egyszer

Dokumentálás
módja

Felelős

Csoportok
óvodapedagógusa
i

Eredményesség
i mutató

Csoportnapló
k
bejegyzései,
Gyermek
anamnézise,
Jegyzőkönyv

Beszoktatási tervnek való megfelelés

Tájékoztatás beszélgetés a
szülőkkel,
Gyermekmunká
k kihelyezése a
szülői
tájékoztató
táblákra

Napi
Helyi Pedagógiai
Program
Negyedévente
Szervezeti és
Működési
Szabályzat
Folyamatos

Nyitott
óvodakép:
projektek
megvalósításába
n való szülői
részvétel

Folyamatos –
Éves
Munkaterv
alapján

Egyéni
beszélgetések

Igény szerint

Csoportok
óvodapedagógusa
i
Az
IPR team
irányításáva
l

Intézményi éves
Munkaterv
Csoportnaplók
bejegyzései,
Gyermek
személyiséglap
rendszere

A Helyi Óvodai
Nevelési
Programunk
nyitott
óvodaképének
megfelelve a
családok
bevonásának
hatékony
megvalósításáva
la
Partnerközpontú
működés
megvalósul, az
intézmény
párbeszédet
alakít ki minden
szülővel.

Képek, videó
felvételek,
Program tervek

Egyéni
beszélgetések

Nevelési év
elején, majd
folyamatosan

Csoportok és
intézményi
értékelések
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7. A HH, HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés
Tartalma

Formája

Gyakorisága

Szülői közösségek
kialakítása

Csoportos és
intézményi SZM
megválasztása,
működtetése

szükség esetén

Közös
rendezvények
szervezése

Családi napok az
óvodában

Éves
Munkaterv
szerint

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményesség
i mutató

Kiskunmajsa, 2016. január 4.

Erdélyi Ferencné
intézményvezető
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