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„Ha elölről kezdeném a gyereknevelést,  
Fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet;  

példálózás helyett  példát mutatnék;  
nem siettetném a gyermeket,  hanem hozzá sietnék;  

nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék;  
komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot;  

kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék,  
bámulnám a csillagokat.  

A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék;  
Nem erőszakoskodnék a gyermekkel, hanem a lelkét erősíteném;  

Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat;  
kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről;  

és többet a szeretet hatalmáról.”  

(Diane Loomans)  
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1. ÓVODÁNK ADATAI 
 

 

Hivatalos elnevezés: 

 

 

 

 

Rövidített elnevezés: 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros  

V. ker. Önkormányzat  

Tesz-Vesz Óvoda 

 

 

Tesz-Vesz Óvoda 

 

Elérhetőségek: 1051 Budapest, József Attila u. 18. 

Tel./Fax: 318-1518 

E-mail: teszvesz.ovoda3@upcmail.hu 

Honlap: www.teszveszovoda.hu 

 

 

Fenntartó adatai: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 

V. kerületi Önkormányzat 

1051 Budapest Erzsébet tér 4. 

Tel.: 318 – 5990 

 

 

Csoportok száma: 

 

Tevékenységközpontú Programmal 

működik: 

Montessori Pedagógiával kiegészülve 

működik: 

 

4 (csoportszobák száma:5) 

 

2 csoport 

 

2 csoport 

Az óvoda vezetője: Szabó-Biczók Tamás Vendelné 

 

 

Az óvodavezető-helyettes: Blahóné Csikós Márta 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek 

fogadható létszáma: 

 

 

2 fő 

Fogadható sajátos nevelési igényű 

gyermekek (SNI) sérülési típusai: 

- Beszéd fogyatékos gyermekek 

- Autizmus spektrum zavarral küzdő  

  gyermekek 

-Érzékszervi fogyatékos gyermekek (hallás és 

látássérült gyerekek) 

-Enyhe fokú értelmi fogyatékkal élő 

gyermekek 

 

  

 

mailto:teszvesz.ovoda3@upcmail.hu
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2. HELYZETELEMZÉS 

 

Óvodánk a Főváros belvárosának középpontjában, egy ötemeletes ház 

magasföldszintjén helyezkedik el. Központi fekvése, jó közlekedése miatt elérhetőségi 

szempontból is vonzó a szülők számára. Megközelíthető metróval, busszal és villamossal 

egyaránt. 

Óvodánk helyiségei nagy alapterületűek; a csoportszobák légkondicionáltak, világosak 

és tágasak, az összes helyiség családias, barátságos légkört sugall. 

Az intézmény jó állapotban van, nagy gondot fordítunk az állagának megóvására, folyamatos 

javítására. 

Négy csoportszobában 100 gyermek fogadására van lehetőségünk, de mód van kis 

átalakítással egy ötödik csoport megnyitására is. 

Jelenleg 4, életkor szerinti, ill részben osztott csoporttal működik az intézmény. 

Saját külön álló, tágas tornatermünk van, mely jó felszereltségével, lehetőséget biztosít 

– a nap bármely szakában – kötetlenül vagy kötött testmozgások, játékok, sport-

tevékenységek, mozgásos külön foglalkozások, mozgásos fejlesztő foglalkozások szervezésére. 

2004 óta folyamatos pályázatok segítségével sikerült bővíteni a tornaterem eszközállományát. 

2008-ban így tudtuk beszerezni a „Mozgáskotta” nevű mozgásfejlesztő eszközcsaládot is, 

majd 2014-ben ennek nagyobb változatát. 

2005-ben nyitottuk meg óvodánkban a sószobát (elsőként a kerületben) a hozzánk járó 

gyermekek és családjaik számára. 2014-ben pályázat útján átalakításra került, így a gyerekek 

és családjaik már egész évben napi rendszerességgel alkalmanként 25 percet tölthetnek el 

ebben a helyiségben mesehallgatással, vetítéssel, beszélgetéssel, anyanyelvi játékokkal, 2016-

től a „tapintós szekrénnyel” jó hangulatban. A sószoba megnyitásával egy időben, 

ünnepélyes keretek között vette fel intézményünk a Tesz-Vesz Óvoda nevet és avattuk fel az 

óvoda logójáról készült fali kerámiát. 

Gyermekeink életkörülményei különbözőek. A Főváros és a kerület által felépített Uniós 

elvárásoknak is megfelelő közeli játszóterek megnyitása óta, a gyerekeket eddig jellemző 

mozgásszegény életmódja, valamelyest javult. Naponta keresik fel a családok ezeket a 

játszótereket, és az óvoda gyermeknevelést segítő tevékenységében is nagy hangsúlyt kap a 

gyermekek mozgásigényének kielégítése. Külön foglalkozásaink is a mozgásigény 

kielégítéséhez és az egészséges életmódhoz köthető mindennapi mozgás biztosításához, a 

kiemelkedő képességű gyermekek neveléséhez kapcsolódnak. Ezeket a szülők igényeit 
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figyelembevéve, a gyerekek és az óvodai élet sértetlenségét szem előtt tartva szervezzük, 

általában a délutáni időben önköltséges alapon. Ilyen programok a sikeresen működő „ovi 

sakk”, néptánc, judó foglalkozások. 2016-tól felvették óvodánkat a „Bozsik programba”, így 

sikeres „ovi-foci” is működik már. 2016-tól csatlakoztunk az „Ovi-zsaru” programhoz is, 

mellyel a gyermekek mindennapi balesetmentes közlekedésre nevelése mellett, segítjük a 

gyermekeket abban is, hogy az esetleges veszélyhelyzeteket, hogy tudják elkerülni, baj esetén 

kihez fordulhatnak, hogyan kérhetnek segítséget. Ebben szorosan együttműködünk az V. 

kerületi és a Fővárosi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályaival. Mind a négy 

csoportunkban ingyenesen ismerkedhetnek a gyermekek a mindennapi élethez kötötten az 

idegen nyelvvel. Egy csoportban a Hild József Általános Iskola pedagógusa heti 

rendszerességgel tart pluszban angol nyelvű foglalkozásokat. Három kollega tanulta meg az 

„Így tedd rá!” gyermektánc tanítás módszertanát, melyet be is építenek a mindennapi 

nevelőmunkájukba.  

Évek óta nagy hagyománya van az óvodai úszásoktatásnak is. Különlegessége, hogy 

mély vízben folyik az oktatás szakedzők irányításával. Gyermekeink nagy számban vesznek 

részt ezen a programon, melyet az utóbbi években már az Önkormányzat is támogatott. Ennek 

is köszönhető, hogy jelentősen javult a gyermekek hiányzási statisztikája ill. nagymértékben 

fejlődött a gyermekek mozgáskoordinációja. 

A családok többsége egy vagy két gyermeket nevel. De a három vagy több gyermeket 

nevelő családok is egyre nagyobb százalékban vannak jelen. A munkanélküliek száma 

stagnál. Nő azoknak a szülőknek a száma, akik szociális támogatásra szorulnak. A 

gyermekvédelmi statisztikai adatokat tanulmányozva a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermekek száma enyhe hullámzást mutat, számuk viszonylagosan állandó. A rossz anyagi 

körülmények, a létbizonytalanság a legfőbb probléma a családoknál. 

Gyermekeink ápoltak, gondozottak. Elhanyagolást csak ritkán tapasztalunk. Gyakori 

jelenség a családoknál, hogy ésszerű korlátok nélkül nevelik gyermekeiket, és az óvodába 

kerülve ezek a gyermekek nehezebben tudnak alkalmazkodni a szabályokhoz. A szülők 

munkájuk révén esetenként kevés időt töltenek gyermekeikkel, ami a gyermekek érzelmi életén 

észrevehető. Ezért is tartjuk fontosnak, a küldetésnyilatkozatunkban is megfogalmazott 

barátságos, szeretet-teli, támogató óvodai légkör megteremtését kicsiknek, nagyoknak 

egyaránt. Örömmel tapasztaljuk, hogy a hozzánk járó gyermekek szülei rendkívül 

együttműködőek, nyitottak, így sikeresen tudtuk kialakítani a partnerségen alapuló „Nyitott 

Óvoda” programunkat, melynek köszönhetően a családok szívesen lépnek be a csoportokba, 
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vesznek részt közös programokban, kezdeményezésekben, igénylik a szakmai segítséget, 

ötleteikkel, javaslataikkal gazdagítják minden napi életünket. 

A heti rendszerességgel megszervezett buszos kirándulások, és a nyári táboroztatás 

(étkeztetésen felüli) költségeit a Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat fedezi. 

Bevezettük az új intézményi, pedagógus, és vezetői önértékelést, megtartva az 

intézmény belső teljesítményértékelését. A minőségi nevelés megtartásának aktív részesei - a 

Szülői Szervezet tagjain keresztül is - a szülők. Véleményüket őszintén, bátran mondják el 

mind személyesen, mind pedig a kérdőíveken keresztül. 

Egyre fontosabb szerepet tölt be a gyermekek nevelésében az egészséges életmód 

kialakítása épp úgy, mint a környezettudatos nevelés. Ehhez a mozgás természetes életforma 

kialakítása mellett a családok segítségével biztosítjuk gyermekeink számára a napi rendszeres 

gyümölcs és zöldségfogyasztást, ill. a pályázati támogatásokból két víztisztító berendezés 

került beüzemelésre, ezzel is segítve a gyermekek egészséges vízfogyasztásra való szoktatását 

(a cukros üdítők helyett). Az ősztől tavaszig tartó sószobai tartózkodás erősíti a gyermekek 

immun- és légző-rendszerét, hozzájárul a gyermekek egészségének megőrzéséhez. Tudatában 

vagyunk annak, hogy az egészség megőrzésének alapvető feltétele a lelki egészség biztosítása. 

Éppen ezért a gyermekek érzelmi életének megismerését, a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai 

környezet megteremtését, a gyermekekhez való szeretetteljes fordulást fontos feladatunknak 

érezzük. 

A környezettudatos nevelés első lépéseként az energiaforrásokkal való 

takarékoskodásra nevelünk, ill. foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés és 

hulladékhasznosítás kérdéskörével, továbbá bővítjük a környezetvédelemmel kapcsolatos 

tapasztalatszerzések körét. 

A pedagógia munkánk sokszínűségét jellemzi, hogy a kollegák élnek a pedagógiai 

szabadságukkal. Kipróbálásra került az elmúlt évek folyamán a projekt pedagógia sikerrel, 

két csoportban lehetőség van az informatikai nevelés megvalósítására, beindult a két 

Montessori csoportunk, megkezdte működését a tehetséggondozás szervezett keretek között. 

Szakmai módszertani műhelyt és szakmai teameket indítottunk, melyek keretében aktuális 

módszertani kérdésekkel, újításokkal foglalkozunk. Jó alkalom a szakmai továbbfejlődésre és 

az óvoda sajátos arculatának alakítására. 

A személyi és tárgyi feltételeink jók. Szakképzett dajkákkal dolgozunk. Egy kollega 

rendelkezik szakvizsgával. Az intézményvezető mesterpedagógusi minősítését is megszerezte, 

és szakértőként részt vesz a pedagógusminősítésekben és a tanfelügyeletben, három kollega 

sikeresen minősült. Minden kollega érdeklődésének és tehetségének megfelelő irányba képezi 
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magát megosztva kollegáival tapasztalatait és hasznosítva azokat munkájában. Három belső 

munkatársunk rendelkezik fejlesztő pedagógusi végzettséggel is, közülük ketten 

mozgásterápiában is járatosak. Nekik is köszönhetően kiemelkedő eredményeket értünk el a 

fejlesztés terén, és kezdeményezésünkre nyert létjogosultságot a kerületben az óvodai 

fejlesztés. Három óvodapedagógus és a gyógypedagógiai asszisztensünk montessori 

alapképzésben vett részt. Egy 8 órás óvodatitkár segíti munkánkat. 1 gyógypedagógiai 

asszisztens segíti a beilleszkedési és magatartászavaros, ill. SNI-s gyermekek nevelését. 

A tárgyi feltételeink javultak az elmúlt 5 évben a Fenntartónak, a pályázatoknak ill. az 

óvodánkat támogató Alapítványnak köszönhetően.  

Gyermekeinkkel szakképzett külső logopédus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik. Heti 

4 órában a fenntartónak köszönhetően az óvodánkban tevékenykedik óvodapszichológus is. 

Sajnos egyre nő a beszédhibások száma, így egyre nagyobb szükség van a prevenció mellett a 

logopédus munkájára is. A bázis óvodai tevékenységünk eredményeként megszületett 

innovációs füzetek tartalmaznak olyan játékötleteket is, melyek segítik a preventív nevelést, 

ill. szükség esetén az egyéni fejlesztést is.  

 

Célom, hogy a változó gyermeki, felhasználói, fenntartói igényeket összehangoljuk a 

pedagógiai értékrendünkkel, és ennek megfelelően fejlesszük tárgyi, személyi feltételeinket.  

 

Budapest, 2018. január. 01. 

 

Szabó-Biczók Tamásné 

Óvodavezető 
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3. GYERMEKKÉP - ÓVODAKÉP 

 

Gyermekkép:  

A gyermek egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és 

szociális lény is egyszerre. A fejlődését meghatározó tényezők: 

- genetikai adottságok 

- az érés sajátos törvényszerűségei 

- spontán és tervezett környezeti hatások. 

Természetesnek tekintjük az átlagostól eltérő fejlődési ütemet, jellemző egyéni és 

életkori sajátosságokat. Minden gyermek más adottságokkal jön a világra, más környezetben 

cseperedik, egyedi fejlődési tempó jellemzi, más hatások érik, egyedi az érdeklődése, más-

más lehetőségeket hordoz magában.  

Feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekeket a családjukkal együtt befogadjuk, az 

esélyegyenlőséget biztosítsuk, és segítséget nyújtsunk az óvoda sajátos eszközeivel a 

hátrányok leküzdéséhez.  

A gyermekeket teljes bizalom, védelem, elfogadás illeti meg az óvodai nevelés során. A 

gyermeki jogokat tiszteletben tartjuk és tartatjuk.  

 

Óvodakép: 

Az óvodás korú gyermekek elsődleges nevelési színtere a család. Az óvoda kiegészítő 

szerepet tölt be a gyermekek nevelésében, ill. a családdal együttműködve folyik a nevelés. Az 

óvodai nevelés kiterjed a gyermekek teljes személyiségének kibontakoztatására, a társadalmi, 

erkölcsi, keresztény értékek közvetítésére, a képességek fejlesztésére és az iskolai életre való 

felkészítésre. Fontos kívánalom, hogy a nevelés a gyermekek egyéni képességeihez, 

személyiségéhez igazodva történjen. 

Feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése; ezen belül a 

tehetséggondozás, a Sajátos nevelésű igényű (SNI) gyermekek ellátása (Alapító Okirat 

szerint) és beilleszkedési nehézséggel küzdő, magatartás zavaros gyermekek (BTM-es 

gyermekek) nevelése épp úgy, mint a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekek ellátása. 
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Pedagógiai hitvallásunk szerint építünk a gyermekek elsődleges tevékenységére, a 

játékra. Az óvodai nevelésünk a Tevékenységközpontú, inkluzív nevelés és a Montessori 

Pedagógia Program elemeit ötvözi.  

4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI, CÉL ÉS 

FELADATRENDSZERE 

 

„Minden gyermek egy megismételhetetlen csoda, 

és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.” 

(Erich Fromm) 

 

A Pedagógiai Programunk a gyermek, - mint a legfőbb érték - középpontba helyezését, 

napközbeni ellátását és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető 

feladatának az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és a hátránycsökkentés elvének szem 

előtt tartásával, a másság elfogadásával és a gyermeki önállóság támogatásával.  

Az óvoda nevelési-oktatási intézmény, tehát nem csupán „megengedi”, hogy a gyermek 

fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt tudatosan 

tervezett, szervezett nevelési-tanulási helyzetek megteremtésével az optimális feltételek 

biztosítása mellett.  

A Pedagógiai Programunkkal a nyugodt, békés légkörben, egymással toleráns, 

segítőkész, tevékeny gyermekek nevelését kívánjuk megvalósítani. A pedagógus 

magatartásával és a környezettel biztosítja az egészséges életvitelt, a gyerekek 

szocializációját, képességeik differenciált fejlesztését, érzelmi világuk gazdagítását, a szép 

iránti vonzalmuk kialakítását, a reális önértékelésük előmozdítását és fokozott önállósodásuk 

támogatását. A gyermekek saját tapasztalatok alapján tesznek szert minél biztonságosabb 

alapvető ismeretekre, problémamegoldó gondolkodásra. Fontos feladatunk, hogy az 

ismeretszerzésben, a kreativitásban, önmaguk fejlesztésében örömet leljenek, a tanulási 

tevékenységüket minél sokoldalúbban támogassuk (anyagok, mindennapi élet használati 

tárgyai, saját készítésű játékok, eszközök). 

A kölcsönös megértés és szeretet, az interakciók, önmaguk és egymás megismerése, és a 

közös élmények eredményeképpen alakítsanak ki harmonikus gyermekközösséget. Legyenek 

boldog gyerekek! 

Az óvodába lépéstől az iskolába kerülésig a gyermekek szociális kompetenciáit (különös 

tekintettel kommunikációs és kooperációs képességeiket az önállóságukat), képességeit 

(életre nevelését) a gyermeki személyiség egészének fejlesztését tekintjük elsődleges 

feladatunknak. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és 
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érintkezési képességek fejlesztését, az önállóságra nevelést állítjuk. Azaz képessé kívánjuk 

tenni a program által a gyermekeket arra, hogy problémahelyzetekben rendelkezzenek olyan 

mozgósítható tudással, mely képessé teszi őket az eredményes önálló cselekvésre, 

ugyanakkor közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését is. A közösségi nevelés lehetővé teszi a gyermek 

számára, hogy az egyéni érdekeiket szükség esetén a közösségi célok alá tudják rendelni.  

Mivel kiemelt feladat lett a kirekesztés csökkentése, a társadalmi méretű integráció, a 

tehetséggondozás, így az óvodai nevelés feladatai közé is bekerültek a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek intézményes nevelésével összefüggő, új feladatok is. 

A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is 

tükröződnie kell. „Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni 

képességek intenzív fejlesztése és a társadalmi méretű integrációban való aktív részvétel, ami 

esetünkben a Pedagógiai Programunk célja: 

 A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, az egészségük védelme, az 

egészséges életkörülmények hiánya miatt elszenvedett esetleges hátrányok 

csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével az óvodás 

évek alatt. 

 A gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatása változatos tevékenységeken keresztül, biztosítva 

minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést elősegítve ezzel a nemek 

társadalmi egyenlőségének megvalósulását, a társadalmi kirekesztés 

megszűntetését. 

 A kulcskompetenciák fejlesztése, (különös tekintettel a szociális, kooperációs és 

a kommunikációs képességekre) az önállóság fejlesztése, és közvetetten az 

iskolai környezetbe való eredményes beilleszkedés előmozdítása változatos 

tevékenységeken, eszközökön keresztül. 

 A környezettudatos viselkedés kialakítása, és a felelős állampolgárságra nevelés, 

mint a modern társadalom elvárásai. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek multikulturális 

nevelése során az önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése és a társadalmi 

integrálás elősegítése. A nemzeti öntudat, a nemzeti értékek megismertetése a 

Néphagyomány éltető programok és a hazafias nevelés által. 
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 A család fontosságának, az élet védelmének, a humanizmus, a szolidaritás és az 

emberi méltóság védelmének (mint alapvető emberi és keresztény értékeknek) 

hangsúlyozása, beemelése a nevelés folyamatába. 

 A kiemelt figyelmet igénylő kisgyermekek megsegítése és gondozása a sajátos 

igényeik figyelembevételével. 

 Az önálló gyermeki, fejlett személyiség kialakításához példamutató felnőtti 

magatartás és a gyermekek önállóságát támogató ideális környezet kialakítása. 

 Saját tapasztaláson, érzékszervek aktív bevonásán alapuló, minél biztonságosabb 

ismeretszerzés, és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.  

Pedagógiai Programunk sajátos célja a beszéd és nyelv jellegzetes fejlődési zavarával 

küzdő gyermekek esetében: 

- A verbális kommunikációhoz, a nyelvhasználathoz való pozitív beállítódás, 

motiváció erősítése. 

- A személyiség és a beszédműködés kölcsönhatásának erősítése. 

- A háttérben meglapuló képességek, részképességek hiányosságainak 

csökkentése. 

- A Montessori csoportban a Montessori eszközökkel játszva a gyerekek 

szókincsének gazdagítása. 

Pedagógiai Programunk sajátos célja a fejlődés átható zavaraival élő gyermekek 

(autisták) esetében az elemi, adaptív viselkedés kialakítása: 

- A szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése. 

− Az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások 

lehetséges célirányos kompenzálása. 

− A sztereotíp (gépiesen ismétlődő), inadekvát (nem megfelelő) viselkedések 

kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója. 

− A fogyatékosság specifikus, protetikus (vizuális jelrendszerrel ellátott), 

augmentatív (nonverbális eszközökkel bővített) környezet, eszközök, módszerek és 

szokásrendszer kialakítása és használatának elsajátíttatása. 

-A Montessori csoportban a speciális montessori eszközök önálló használatával az 

autista gyermekek elemző, analitikus gondolkodásának fejlesztése. Megfelelő 

időkeretek kialakítása az összefüggések megértéséhez, a mozgáskoordinációjuk 

fejlesztéséhez. 
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Pedagógiai Programunk sajátos célja az értelmileg akadályozott (enyhe fokban értelmi 

fogyatékkal élő) gyermekek esetében: 

- A társadalmi cselekvőképesség és az adaptív képességek fejlesztése a gyermeki 

tevékenységeken keresztül.  

- Alapmozgások kialakítása, fejlesztése. 

- A minimális kontaktus, kooperációs készség erősítése. 

- Az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítása. 

- Az adekvát játékhasználat elsajátítása. 

- A kognitív funkciók fejlesztése (Montessori eszközök használatával is) 

Pedagógiai Programunk sajátos célja az érzékszervi fogyatékkal élő gyerekek esetében: 

Látássérült gyerekek esetében: 

- A fokozott tapintási kényszerből adódó lehetőségek biztosítása. 

- A mozgásbiztonság, téri tájékozódás támogatása. 

- Magabiztosság, aktivitás fokozása. 

- A környezettől való függés csökkentése 

- Montessori eszközökkel a látás, tapintás érzékelés fejlesztése. 

Hallássérült gyerekek esetében: 

- Szocializációs folyamatos segítése. 

- Kommunikáció és kooperáció fejlesztése. 

- Beszédhallás, beszédértés, szókincsfejlesztés. 

- A jelenségek sokoldalú megtapasztalásának biztosítása, érzékszervek intenzív 

bekapcsolása a tanulási tevékenységbe. 

- A magyar nyelv, a beszéd megtanítása, a jó kifejezőkészség elsajátítása. 

Pedagógiai Programunk sajátos célja a tehetséges gyermekek esetében: 

- A kiemelkedő képességeiknek teret adunk a lehetőségek figyelembevétele 

mellett. 

- Szervezett és csoport keretek között szűrjük, gazdagító programokkal, plusz 

lehetőségek biztosításával támogatjuk a kiemelkedő képességeket. 

- Orientáljuk a gyerekeket, segítjük a családokat a gyermekük tehetségének 

kibontakoztatásában. 

- Segítjük a gyermekek szociális adaptációját a mindennapi élethelyzetek által. 

- A Montessori csoportban használatos eszközökkel lehetőséget adunk a 

kiemelkedő terület továbbfejlesztésére, gyakorlására. 

Pedagógiai Programunk sajátos célja a hátrányos helyzetű gyermekek esetében: 
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- Elsősorban az egyenlő hozzáférést biztosítjuk a gyermekek számára az óvodai 

tevékenységek rendszerében, ezzel biztosítva a hátrányok csökkentését, az 

esélyegyenlőséget. 

- A Montessori csoportban a hátrányok leküzdését segítik a speciális eszközök, 

mellyel a szociális hátrányokból eredő lemaradásokat megszűntethetjük, 

csökkenthetjük. 

Pedagógiai Programunk sajátos célja a migráns gyerekek esetében: 

- A nemzeti identitásuk megőrzése, a társadalmi beilleszkedés előmozdítása a 

multikulturális nevelés által.  

 

A nevelésünk alapelvei: a gyermeki személyiség elfogadása, tiszteletben tartása, szeretete, 

megbecsülése, a másság elfogadása. Nevelésünk nemcsak lehetővé teszi a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását, de célzott, tervezett pedagógiai ráhatásokkal (pl. személyre 

szabott, konkrét, fejlesztő hatású értékeléssel), a gyermek személyiségéhez, egyéni 

képességeikhez alkalmazkodva támogatja is azt.  

A nevelést, mint „tudatos értékválasztást” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek 

által valósítjuk meg, hiszen a gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos 

észlelés, tapasztalás, cselekvés. 

A Pedagógiai Programunk nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, hanem 

abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak 

tekintjük a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunkban valljuk, hogy a 

gyermeket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová, 

alkalmassá kell tenni az önálló gondolkodásra, feladatvégzésre, ismeretszerzésre. 

 

Mire orientálhat az óvoda?  

„A szélesen értelmezett életfeladatokra. Mi azt állítjuk, hogy az életfeladatokra 

orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos 

tevékenységek, eszközök, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható 

meg.” 

A neveléssel elősegítjük a toleráns viselkedés kialakítását, a társadalmi kirekesztés 

megszűntetését, az élet védelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartását és a szociális 

kompetenciák fejlesztését, amely lehetővé teszi a gyermekek számára a proszociális (mások 

viselkedésének megsegítésére irányuló) viselkedésformák kialakítását különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel szemben.  
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A gyermeki teljes személyiség fejlesztésekor kiemelt figyelmet kell kapni az érzelmi 

nevelésnek, az érzelmi intelligencia fejlesztésének. A legfontosabb elem a feltétel nélküli 

szeretet felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek vonatkozásában egyaránt. A gyermeknek 

minden pillanatban éreznie kell, hogy a pedagógus ott van a háttérben, bármikor fordulhat 

hozzá, biztosítja a gyermek nyugalmát, védelmét. Az egész óvodai életet át kell hatni a 

szeretetnek és a szépségnek. 

A nevelési cél elérésének feltételei: 

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek 

és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból, igényeiből 

kiindulva, az összetartozás, egymásra figyelés, az önfegyelem és a felelősségtudat 

kialakítását az optimális feltételek (környezeti és személyi) megteremtése mellett 

valósítjuk meg. 

 

4.1. A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében 

 

A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori 

szakaszonként és egyénenként változó szükségletei vannak.  

Az óvodáskorú gyermek jellemző szükségletei: 

- Mozgásigény, egyéb biológiai, fiziológiai szükségletek (pl: éhség..) 

- Érzelmi biztonság iránti szükséglet, szeretet iránti vágy 

- Szociális szükségletek (társigény, barátság…) 

- Dicséret, elismerés iránti szükséglet 

- Kíváncsiság, tudásvágy 

- Esztétikum iránti szükséglet 

- Alkotásvágy, felfedezés iránti vágy 

-Önmegvalósítás vágya, önkifejezés vágya, szabadság iránti vágy 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyes szükségletei esetenként hangsúlyosabban 

szerepelnek a gyermek igényei között, vagy éppen nem fontosak számára, mindenesetre 

eltérést mutathatnak társaiktól. Pl. egy autista kisgyermek számára az állandóság, az 

érzelmi biztonság elengedhetetlen lehet a működtetése szempontjából, számára a társak iránti 

igény viszont nem olyan fontos, mint társai számára. Az érzékszervi fogyatékkal élő gyerekek 

több támogatást igényelnek a sérült érzékszervi működés ellensúlyozása miatt más 

érzékszervek fokozott igénybevétele által. A szociális kompetenciák fejlődése intenzívebb 
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támogatást igényel. Vagy pl. a tehetséges gyermek számára az alkotás és tudásvágy sokkal 

fontosabb szükséglet társaihoz képest. 

Fontos hogy az óvodapedagógus az alábbiakat szem előtt tartsa: 

- a gyermek sajátos, egyéni szükségleteinek felismerését, tudatosítását, 

- a felismert szükségletek kielégítését és annak elősegítését, hogy a gyermek e 

szükségleteit szocializált formában és kulturáltan, önállóan legyen képes kielégíteni. 

- szükség esetén az egyéni szükségleteiről lemondjon a közösség javára. 

- a sérülésspecifikus szükségletek intenzívebb támogatást igényelnek. 

A szükségletek kielégítésében, a gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket 

körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A környezeti hatások 

közül a család szerepe döntő, hiszen a család az elsődleges szocializációs színtér, amely a 

kisgyermeket formálja. Elsősorban a család joga és kötelessége a gyermek nevelése, az 

óvodának ebben kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van. A családi hatások a 

legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán 

módon valósítják meg a „társadalomba való bevezetés” feladatait. Természetesen a 

különböző kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyermekhez, a gyermeknek a 

családban elfoglalt helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül is. A 

sajátos nevelési igényű gyermekekkel, nemzetiségekkel, migráns gyerekekkel szembeni 

félelmeket, előítéleteket sok család, rajtuk keresztül a gyermekek is hordozzák. A különböző 

egészségügyi problémákkal élő gyermekek (étel allergiások, asztmások, cukorbetegek, 

lázgörcsre hajlamos gyerekek) fokozott figyelmet, gondoskodást, felügyeletet és szorosabb 

együttműködést igényelnek a családokkal és az egészségügyi szakemberekkel is. Ezeket 

ismernünk kell a megfelelő pedagógiai hatások tervezése miatt. Így az óvodai inklúzió 

pozitív hatásainak az erősítése döntő módon befolyásolhatja közvetett módon a családok 

attitűdjét.  

A családi nevelés mellett az óvodának is szerepe van (lehet) a szocializáció 

folyamatában. Az óvoda nagy előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, 

tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. Az óvoda tehát nem a spontán szocializációnak, 

hanem a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere, ahol az elemi kooperációs és 

kommunikációs formák tudatos kibontakoztatása folyik, az erkölcsi értékek szem előtt tartása 

mellett, a megfelelő körülmények biztosításával. Az óvodai nevelésnek biztosítania kell 

továbbá az akadályozott és nem akadályozott gyermekek természetes együttélését. Nem 

elegendő csupán a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogadása, de szükség van a 
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maximális asszimilálódásra. Ez azt jelenti, hogy az intézmény maga változik és fogadó 

helyett befogadóvá azaz inkluzívvá válik. 

Az óvoda, amelynek egyik legfontosabb feladata a szocializáció erősítése, 

alkalmazkodást igényel az általa előírt szokás- és szabályrendszerhez. Azok a gyermekek, 

akiknek szocializációja sérül, állandó konfliktusba keverednek a szabályrendszerekkel, és ez 

a társas viszonyaik zavaraihoz vezet. Ha ezek mértéke meghaladja a pedagógus és a társak 

által tolerálható szintet, a gyermek problematikussá válik a pedagógus számára, így az óvodai 

közösségben komoly problémává nőheti ki magát a beilleszkedési és magatartás-zavaros 

gyermekekkel való bánásmód. 

Azok a gyermekek, akik viselkedési nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal 

küzdenek (BTM), különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek. A 

pedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, szülők, pszichológusok, 

fejlesztőpedagógusok szoros együttműködése révén találjuk meg a lehető leghatékonyabb 

módszereket a gyermekek optimális fejlődése érdekében. 

A viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli 

módozatokat magába foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést 

mutatnak. Ebből következik, hogy a viselkedészavar megállapítása a felnőttek toleranciáján 

múlik, objektíven meghatározni nem lehet. 

Az egyes állapotok, tünetek a funkciógyengeségtől a személyiség komplex zavaráig, a teljes 

funkcióképtelenségig terjedhetnek.  

A beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek mindenképpen egyéni, differenciált 

bánásmódot igényelnek és kapnak, sok türelemmel és szaktudással. Jó módszer lehet a 

viselkedésrendezés is. 

A gyermek fejlesztése azonban csak azután kezdődhet meg, miután a gyermek 

beilleszkedett a csoportba, jól érzi magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, 

megismerkedett a felnőttekkel és a gyermekekkel, azaz bátran, biztonságosan mozog az őt 

körülvevő környezetben, az érzelmi kötődés kialakult. Mindezekből is adódik, hogy fontos 

szakasza az óvodai nevelésnek a befogadás időszaka (minden kisgyermek számára, ám 

különösen fontos a kiemelt figyelmet igénylő kisgyermekek esetében). Ez jelenti, a gyermek 

elfogadását, beilleszkedésének megsegítését, a szokásainak tolerálását.  

A befogadással kapcsolatos feladatok: 

- Elengedhetetlen, hogy a pedagógusaink felkészültek legyenek a befogadott gyermek 

alapsajátosságaiból. 



 18 

- Tisztában legyen a pedagógiai korrekció, a kiemelt képesség támogatásának lehetséges 

módszereivel, a differenciálás elméletével és gyakorlatával, a viselkedésrendezés 

lehetőségeivel. (Mivel minden egyes kiemelt figyelmet igénylő gyermek más, ezért 

abból a gyermekből kell felkészülni, aki a csoportba érkezik.) 

- Célszerű felvenni a kapcsolatot a segítő szakemberekkel, szülőkkel, kisebbségi 

önkormányzatok képviselőivel, jegyzővel, szükséges a velük való együttműködés, 

folyamatos konzultálás.  

– Fel kell mérni a gyermek szociokultúrális hátterét, tudni kell, milyen és mennyi 

segítségre számíthatunk a munkánk során a szülőktől. 

- Lehetőség szerint a csoportban ne legyen több viselkedészavart mutató gyermek, mert 

felerősíthetik egymás tüneteit. 

– Alapvető dolog, hogy csúfolás tárgya soha ne legyen és tudatosítani kell a 

gyermekben, hogy akkor is szeretjük, ha éppen ostobaságot követett el. 

– A magatartás-zavaros gyermekekkel szemben nélkülözhetetlen a türelem. A büntetés 

csak agressziót hoz magával. 

– Minden apró sikernek, minden apró viselkedésben beállt pozitív változásnak nagyon 

kell örülni. 

– Az SNI-gyermekek fogadására fel kell készíteni a csoportot a megfelelő mértékben, 

nem túlhangsúlyozva SNI-s társuk másságát, gyámolításának szükségességét. 

Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát, alapvetően az a 

családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a 

biztonságérzet, védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek környezete iránt érdeklődést 

mutasson, kezdeményezzen, más emberekhez kötődjön. Ez annál inkább is fontos, mert az 

óvodáskorú gyermek egyik fontos jellemzője a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Az óvodapedagógus nagyon eltérő érzelmi kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a 

gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni és empátiakészséget mutatni ugyanúgy 

hozzátartozik az érzelmi neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus, szeretetteli 

alaphangulat kialakítása. Az olyan óvodai atmoszféra, amelyik sokoldalú érzelmi 

kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, melyet a szeretet és szépség hatja át, 

hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik 

megértéséhez. Nézetünk szerint a pedagógusnak a gyermekhez a saját „szeretetnyelvén” kell 

szólni, és fontos megtanítani őt mások szeretetnyelvére is, a jobb megértés és a „szeretni és 

szeretve lenni” érzésének megélése céljából. A szeretet a mindennapi érintkezések során 
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alakul ki. Az emocionális zavarokat mutató gyermekek esetében különösen fontos az érzelmi 

nevelés, mert rájuk jellemzőek a szélsőséges érzelmi kitörések, megnyilvánulások.  

Mivel a programunk preferálja a lelki egészség megőrzését, így fontos eleme a Boldog 

Óvoda programhoz társuló boldogság foglalkozások, tevékenységek megjelenése a csoportok 

életében. A program részletezése a mellékletben található. 

Az óvodapedagógus feladatai és hatásrendszere a gyermeki szükségletek kielégítése 

terén: (Körmöci Katalin munkája nyomán) 

 Mozgásigény, biológiai, fiziológiai szükségletek: mozgásos tevékenység felkínálása, 

játékba hívás, együttes játék, mozgáslehetőség biztosítása, feltételeinek megteremtése, 

szokások megerősítése, új szokások kialakítása, igényeinek megfelelő szükséglet-

kielégítésre való lehetőség biztosítása, az egészséges ételek, italok megfelelő 

mennyiségének biztosítása stb. 

 Érzelmi biztonság szükséglete: napirend, és annak igazodása az egyéni 

szükségletekhez, meglévő szokásainak elismerése, új szokásrend szabályossága, 

szabályok megértése, szeretetteljes fogadás, derű, érthetőség, jó szándék, tolerancia, 

egyéni bánásmód, páros tevékenység, fokozatos terhelés, őszinteség, optimizmus, 

bátorítás, testközelség, odafordulás, meleg, családias légkör…stb. 

 Szeretetigény szükséglete: odafordulás, mosoly, derű, kedvesség, meleg érzelmi 

klíma, testközelség, ráfigyelés, simogatás, kedves szó, dicséret, empátia, kedveskedés, 

boldogság kifejezése, ajándék, a szeretet látható jeleinek kimutatása, a szeretet 

örömteli fogadása, stb. 

 Társigény szükséglete: kommunikációhoz, érdeklődés iránta, együttes játék, 

beszélgetés, vita, elmesélés, közös tevékenység, csoportos tevékenység, 

tevékenységbe hívás, együttlét örömének kimutatása, stb. 

 Dicséret, elismerés iránti szükséglet: elismerő szó, mozdulat, mimika, szemjáték, 

lelkesedés, boldogság kimutatása, öröm, örvendezés, simogatás, buzdítás, dicséret, 

érdeklődés, példaként kiemelés, elismerés, ajándékozás, jutalmazás, megerősítés 

…stb. 

 Kíváncsiság, tudásvágy szükséglete: problémahelyzet, tanakodás, véleménykérés, 

kutatgatás, kételkedés, provokálás, kísérletezés, hitetlenkedés, kipróbálás, vita, 

vizsgálódás, kommunikációhoz…stb. 

 Esztétikum iránti igény szükséglete: bemutatás, megmutatás, elmesélés, 

megjelenítés, példamutatás, meglepődés, stb. 
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 Alkotásvágy, felfedezés vágy iránti szükséglet: gyakorlati probléma kínálása, 

kíváncsiskodásra, vizsgálódásra, próbálgatásra, kutakodásra, kísérletezésre, 

kételkedésre késztetés, támogatása stb. 

 Önmegvalósítás vágya, önkifejezés igény szükséglete: magyarázatra késztetés, 

bizonyítás, vitára késztetés, provokálás, tanakodás, kételkedés, véleménykérés, 

ösztönzés, buzdítás, bíztatás, bátorítás, visszakérdezés, önálló munkára késztetés, 

önálló próbálkozások támogatása, elismerése…stb. 

 Szabadságvágy szükséglete: vita, kísérletezés, próbálgatás, kipróbálás, egyéni 

munka, kínálás, a választás tiszteletben tartása, feltételek megteremtése, ésszerű 

korlátok magyarázata…stb. 

A szükségletek magas szintű kielégítése hozzájárul a gyermek lelki és testi egészségének 

megteremtéséhez, megőrzéséhez, az egészségnevelés céljainak eléréséhez. A szükségletek 

kielégítése magába foglalja a gondozási tevékenységet is, ami különösen fontos az óvodába 

lépés időszakában az önállóság kialakulásáig. A gondozás nem csupán a biológiai, testi 

szükségletek mechanikus kielégítését jelenti, de a nevelőfolyamat fontos része, a gyermeki 

önállóság kialakulásának segítése is egyben. A gondozáson belül különösen fontos a felnőttek 

szeretetteljes, mintát nyújtó magatartása. A montessori pedagógia nagy hangsúlyt fektet a 

gondozásban is az önállóságra. Minél hamarabb megszoktatjuk őket, hogy amit önállóan el 

tudnak végezni, tegyék meg önállóan. A segítségnyújtásnál fontos szempont, hogy megfelelő 

időben és mértékben alkalmazzuk. Ha a gyermek valamit nem jól csinál, nem marasztaljuk el, 

hanem az ügyetlenül végzett műveletet újra bemutatjuk, jól kidolgozott, szemléletes 

mozdulatokkal. 

 

4.2. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében 

 

„ A gyermek abból okul leginkább, amit maga lát, 

maga tapasztal és figyel, nem pedig attól lesz 

értelmes, ha elhiszi nevelője magyarázatát.” 

(Körmöci Katalin) 

 

A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. 

A gyermek, tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: 

a) valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének 

eszköze. 
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b) képesség felhasználás, a kompetenciák és képességek fejlesztésének eszköze. 

 

4.2.1. A nevelő hatás belső – a tevékenység tartalmából eredő – feltételei: 

a) az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen, 

mellyel egyaránt hozzájárulunk az individuális és a közösségi neveléshez,  

b) a célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön, 

c) a tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen (csak a 

végigvitt, befejezett tevékenységnek van élményereje), 

d) a tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

- elégítse ki a gyermek akciószükségletét, 

- oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát (az önkiszolgálástól a 

csoportélet kialakításáig – a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig) 

A nevelő hatás pedagógiai feltételei:  

a) A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata 

az óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek egész nap folyamán. 

b) A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy 

tapintatot igényel (semmit sem végezzünk el a gyermekek helyett, de mindenben 

segítsünk, amikor arra szükségük van). 

c) A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az 

óvodapedagógusnak. Fontos a folyamatos konkrét, reális, vagyis saját magához mérten 

történő fejlesztő értékelés. A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott 

tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés 

kiindulópontja. 

 

4.2.2. A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenységhierarchiaként 

A gyermekeink számára megadjuk a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből 

fakadó tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor figyelembe vesszük a 3-7 éves 

korú gyermekek tevékenységének jellemzőit, az egyéni sajátosságokat és a gyermek sajátos 

nevelési igényéből fakadó különbségeket. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi vágy 

jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a figyelmét, és utánzásra ösztönzi, a 

megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága. A gyermek tevékenysége gyakran 

változik, minél kisebb, annál gyakrabban változtatja tevékenységi formáit. Ennek 

következtében egy adott tevékenység általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a 

kitűzött céllal. A gyermek kíváncsiságát tehát nem felkelteni kell, mert az életkori jellemzője, 
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hanem fenntartani. Olyan eszközöket (pl.: Montessori eszközöket) kapnak a gyerekek a 

kezükbe, melyek biztosítják a gyermekek érdeklődését, és használatuk által könnyebbé válik 

számukra a dolgok tulajdonságainak megismerése. Az eszközökkel folytatott manipulálás 

egyidejűleg biztosítja minden kisgyermek számára a felfedezés örömét, a gondolkodási 

műveletek önálló gyakorlását, a finommotorika fejlesztését. Az eszközök lehetővé teszik a 

rontott megoldások következmény nélküli javítását, az önálló ellenőrzést, az önellenőrzést.  

Az óvodapedagógusaink tudják, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben 

meghatározzák a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, minél szélesebb 

kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban nem 

különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet munka is, 

és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes eltöltése. 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

- Biztosítsa minél változatosabb több fajta tevékenység egy időben, párhuzamosan történő 

gyakorlásához (párhuzamos tevékenységekhez) a megfelelő feltételeket (idő, hely, 

biztonság, eszközök, ötletek, segítők). 

- A tevékenységek megszervezésében, támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, előzetes 

tudására, a gyermekek aktuális élményvilágára, családi, nemzeti, etnikai és az adott 

életkor sajátosságaira. 

- Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban. 

- A tevékenységek adjanak lehetőséget a problémahelyzetek teremtésére, amelyek által 

fejlődhet a gyermekek problémaérzékenysége, probléma megoldó gondolkodása. 

- Az alkalmazott módszerek támogassák a kompetenciák sokoldalú fejlesztését, az egyénre 

szabottság teljesülését, a sérülés specifikus képességek kompenzálását. 

- A pedagógusoknak figyelembe kell venni a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

esetében, hogy számukra több időt, (ismétlési időt, elsajátítási időt) több segítséget kell 

biztosítani társaikhoz viszonyítva. 

- A szabályok, keretek meghatározása, egyértelművé tétele a tevékenység megszervezése és 

végzése közben elengedhetetlen a tevékenység sikere érdekében. Különösen igaz ez a 

sajátos nevelési igényű gyermekek esetében (itt különösképpen az autistákra gondolunk). 

- A gyermeki tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérésével, értékelésével, egyénre 

szabott módszerekkel járul hozzá a tapasztalatszerzés eredményességéhez és a gyermeki 

individuum sokoldalú fejlesztéséhez. 
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4.2.3. A képességek, kompetenciák szerepe a nevelési cél elérésében 

Az óvodai nevelésünk olyan képességek, kompetenciák kifejlesztését jelenti, amelyek a 

társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Végső 

soron minden alkotó, termelő képesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. Az egyéni 

képesség részben öncél, az önmegvalósítás, önérvényesítés, önkifejezés mértéke, részben a 

társadalmi létezés, beilleszkedés, a társadalmi haladás feltétele, forrása. Ezt a kettős 

meghatározottságot a pedagógiának nem áll módjában megkerülni, a belső arányokon, a 

tendenciákon azonban lehet módosítani, az önérvényesítés és a közért végzett tevékenység 

teljes vagy részleges egybeesését elő lehet segíteni.  

A tevékenységszervezés és a képesség és kompetenciafejlesztés kölcsönös 

kapcsolatban áll egymással. 

A nevelés a társadalmilag szükséges egyéni és kollektív képességek, kompetenciák intenzív 

fejlesztése. Ebben a minőségében egyszerre több részfunkciót teljesít a nevelés  

- orientáló tevékenység is, 

- tevékenységszervezés is, 

- képesség és kompetencia-fejlesztés is. 

Most a harmadik részfunkció sajátosságait és teljesítésének feltételeit vizsgáljuk 

közelebbről. 

Az egyén boldogulása szempontjából nem elhanyagolhatóak az értelmi képességek. Ezeknek 

a képességeknek a milyensége határozza meg a tevékenységek közben szerzett ismeretek, 

tapasztalatok megszerzésének, feldolgozásának, majd hasznosításának eredményességét. Bár 

az óvoda nem elsősorban az értelmi képességekre koncentrál, de mindenképp figyelmet kell 

szentelnünk e részképességek terén tapasztalható esetleges zavaroknak. 

Hisszük és valljuk, hogy a tanulási-zavar veszélyeztetettségének korai felismerése 

fontos óvodai feladat a gyermekek későbbi, eredményes tanulási tevékenysége 

szempontjából. A témával való foglalkozást az teszi indokolttá, hogy a zavarok előjelei már 

óvodáskorban jelentkeznek. A probléma ténye könnyen, tapasztalt pedagógus által szinte 

azonnal érzékelhető, az azonosítása azonban már sokkal bonyolultabb feladat. 

A probléma beazonosításában részt vesznek a fejlesztőpedagógiát végzett kollegák épp 

úgy, mint a külső szakemberek. A korrekciós fejlesztés megtervezése az elakadás szintjéig 

lép vissza, és adekvát eljárásokkal rendezi a funkciózavarokat, elmaradásokat.  

A fejlesztés eszközének -a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve - 

elsősorban a játékot tartjuk. Csak indokolt esetben emeljük ki a gyermeket a környezetéből a 

fejlesztés érdekében. Mindenesetben az egyénhez alkalmazkodva, tevékenységek 
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során/keresztül, mozgással összekapcsoltan végezzük a fejlesztést. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetében az utazó gyógypedagógusok közreműködésével folyik a fejlesztés. 

A kompetenciafejlesztés egy sokkal összetettebb feladat. Magába foglalja az ismeretek, 

tudásátadást éppúgy, mint a képességek, készségek kialakítását. Mégsem azonos a 

képességek fejlesztésével, hiszen az egyéni kompetenciák tükrözik az egyén személyesen 

vallott értékeit, az attitűdjét, a személyiségvonásait és a motivációját. Az óvodáskori 

kompetenciafejlesztés eredményességét az a tény garantálja, hogy a tevékenységek által, a 

tevékenységek és élethelyzetek gyakorlása közben, a gyermek belső motivációjára építve 

valósul meg. 

4.2.4.A tevékenységek szerepe a képesség és kompetenciafejlesztésben 

- a tevékenység a kifejlesztett képesség, kompetencia forrása (mivel a képességek, 

kompetenciák tevékenység és élethelyzetek gyakorlása közben fejlődnek), 

- a tevékenység a képesség és kompetenciafejlesztés forrása és eszköze (az adekvát 

képességek csak konkrét tevékenységek által formálhatók), 

- a tevékenység a kifejlesztett képességek, kompetenciák felhasználásának, kifejtésének 

színhelye (a képességek, kompetenciák csak meghatározott tevékenységekben 

nyilvánulnak meg). 

Az óvodapedagógus feladatai a képességek és kompetenciák fejlesztésében: 

- Folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára szükséges tevékenységek gyakorlásának 

lehetőségeit, az alkalmazott pedagógiai módszerei támogassák a kompetenciafejlesztést 

figyelembe véve a gyermekek egyéni, életkori sajátosságait, fejlődési ütemét, a sérülés 

jellegét és az aktuális érzelmi állapotát. 

- Alakítson ki a gyermek számára olyan környezetet (ezen belül olyan eszközöket biztosít, 

készít, készíttet a gyermekek bevonásával), ahol különös tekintettel a képzelet és a 

kreativitás fejlődésére ösztönzőleg, támogatóan hasson. Keltse fel és folyamatosan tartsa 

fenn a gyermekek érdeklődését, belső motivációját. 

- A pedagógusok (az óvoda valamennyi dolgozója is) mindig legyen kész meghallgatni a 

gyermeket, kérdéseire megfelelő választ adni.  

- A folyamatos megfigyelés esetleg mérés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő 

képességeiről, kompetenciáiról. Ennek ismeretében törekedjen a képességek és 

kompetenciák fejlesztésére, szükség esetén kérjen segítséget, működjön együtt külső 

szakemberekkel. 

- A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekekre, 

szükség szerint egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. 
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- Minden gyermek képességét önmagához – a saját lehetőségeihez – viszonyítva 

igyekezzen fejleszteni, reálisan, szakszerűen elemezni, értékelni. 

- A gyermek tévesztését a tanulási folyamat természetes részének tekintse, segítse 

empatikus, támogató attitűddel a hibák javítását. 

Az óvoda feladatai a kulcskompetenciák fejlesztésében: 

Anyanyelvi kommunikáció: (lásd anyanyelvi nevelés) 

Idegen nyelv ismerete: Lehetőséget adunk a kisgyermekek számára az idegen nyelvvel való 

játékos ismerkedésre az óvodai élet során. Legjobban a mindennapi élet szerves részeként 

lehet megvalósítani. 

Matematikai tudás és technika: (Lásd a környező világ tevékeny megismerése) 

A tanulás tanulása: Biztosítjuk a kisgyermekek számára a belső motivációra, közvetlen 

megtapasztalásra épülő ismeretszerzést, tanulást kielégítve ezzel a kisgyermek természetes 

megismerési vágyát. 

Interperszonális és állampolgári: A folyamatos interakciók lévén segítjük a gyermekek 

személyközi kapcsolatainak az alakulását, a kommunikáció és kooperáció képességének 

kibontakozását. Az önálló véleményalkotással, a döntési helyzetekbe való bevonással 

megalapozzuk az aktív, felelős állampolgárságra nevelést. A személyes példamutatással, 

elfogadó attitűddel elősegítjük a társadalmi kirekesztés megszűntetését. 

Kulturális önkifejezés: A művészetek eszközei segítségével járulunk hozzá a kompetencia 

fejlesztéséhez. 
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5. A TUDATOS FEJLESZTÉS FELTÉTELEI 

 

„ A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt 

jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem, 

hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő 

környezetet.  

Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb 

beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”  
/Mária Montessori/ 

 

Az óvodáskorú gyermek fejlesztését a nevelési céloknak megfelelően a nevelési 

folyamatban valósítjuk meg. A nevelési folyamat a környezettel való állandó és szoros 

kapcsolatban zajlik. A nevelési folyamatban a gyermek spontán fejlődése, érése és a nevelési 

céloknak megfelelő tudatos fejlesztése egymást kiegészítve érvényesülnek. A tudatos 

fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő 

folyamat. A társadalmi, gazdasági környezet, a helyi lehetőségek, a gyermekcsoport életkora, 

összetétele, a szülők igényei, a családok vallási, nemzeti, etnikai hovatartozása mind 

befolyással vannak a fejlesztés tartalmára. A tudatos fejlesztést az objektív és szubjektív 

feltételek ugyancsak jelentősen befolyásolják. 

A gyermekeket körülvevő tárgyi és személyi környezettel szemben alapvető kívánalom a 

biztonságon, higiénián, esztétikai, egészségmegőrző szerepén kívül, hogy inspirálóan hasson 

a gyermekek személyiségének fejlődésére, különös tekintettel a kreativitás, kommunikációs és 

kooperációs képességeikre.  

 

Az objektív (külső) feltételek, mind az óvoda épülete, berendezései, a gyermekeket 

körülvevő környezet általában adottak. Ebben a tekintetben a pedagógiai programunk nem 

igényel különleges feltételeket (kivételt képeznek ez alól a Montessori pedagógia alapelveit 

alkalmazó csoportok, ahol speciális eszközökre is szükség van). Csupán arra korlátozódunk, 

hogy a Magyarországon elfogadott szabályok alapján megfelelő csoportszoba, 

mosdóhelyiségek álljanak a gyermek rendelkezésére.  

A Montessori csoport számára speciális eszközök beszerzésére volt szükség. Sok 

egyénileg készített eszköz is rendelkezésre áll. A tématervek és a homogén ill. részben osztott 

csoport nem kívánja, hogy minden eszköz azonnal a csoport rendelkezésére álljon. Ezekkel az 

eszközökkel alapvető kívánalom az esztétika és a célszerűség. Minden eszközből csak egy áll a 

gyermekek rendelkezésére. Ezzel a gyermekek megtanulják egymást kivárni, segíteni. Egy-egy 
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képesség fejlesztésére többféle eszköz van, így ugyanazt a képességet egy időben többen 

gyakorolhatják. Ez lehetőséget biztosít a differenciálásra és arra, hogy a gyermek saját maga 

választhassa meg az érdeklődésének, fejlettségének megfelelő eszközt. 

Az óvodapedagógusi önállóság kérdéskörébe tartozik, hogy a meglévő adottságokon 

belül milyen bútorzattal és hogyan alakítják ki az óvoda belső tereit és csoportszobáit. 

Támogatjuk, bátorítjuk, lehetővé tesszük a tevékenységközpontok kialakítását, az egyik 

csoportból a másikba történő átjárást, a közös programok szervezését, a kisebb és nagyobb 

gyermekek egymás közötti kommunikációjának és kooperációjának elősegítése érdekében. A 

tárgyi feltételeknél a legfontosabb szempont a biztonság, az egészségvédelem és a 

használhatóság. Fontos a rend, hogy minden eszköznek legyen állandó helye. A kisgyermeket 

még segíteni kell abban, hogy hogyan kell rendet tartani maga körül. A polcokat és az 

eszköztartó kosarakat, tálcákat azonos jellel látjuk el, ezzel segítve a helyük megtalálását. 

Fontos feladat belvárosi óvoda lévén az egészséges környezet kialakítása, a városi élet 

által elszenvedett hátrányok kompenzálása. (pl. heti kirándulások jobb levegőjű 

városrészekbe, sószoba, légkondicionáló, tisztított víz…) 

Törekszünk a megfelelő munkakörnyezet kialakítására, a szülők és vendégek fogadására 

szánt sarok kialakítására.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása azonban felvethet olyan plusz 

minimális, sajátos eszközigényt, melyekre tekintettel kell lennünk. A program elején felsorolt 

SNI típusokra gondolva elsősorban az autizmussal élő gyermekek ellátása igényelhet 

speciális eszközöket, ill. olyan teremelrendezést, ahol az elvonulni vágyó gyermekek számára 

adottak a lehetőségek 

A Montessori csoport elengedhetetlen tartozéka a montessori eszközök és a kis 

szőnyegek, melyeket a gyermekek maguk vesznek el, ha le szeretnének ülni a földre, és tesznek 

vissza a helyére, ha már nincs rá szükségük. Fontos, hogy kis kuckók is álljanak 

rendelkezésre a gyerekek számára, ha el akarnak vonulni egy kicsit. A babaszobában, 

babakonyhában igazi porcelánedényekkel tanulják meg a gyerekek az eszközökre való 

vigyázást. Jó, ha van folyóvíz, ahol életszerűbbé tehetik a játékukat. Elmaradhatatlan a 

csoportokban a kincsesláda, amiből elővarázsolhatnak a gyerekek maguknak kellékeket, 

ruhákat a játékukhoz. Fontos olyan eszközök, anyagok biztosítása, melyekkel a gyerekek a 

felnőttek igazi tevékenységét utánozhatják, igazi eszközökkel (pl. mosás, mosogatás, 

takarítás…). A falon szükséges elhelyezni egy nagy számjegyű faliórát, hogy mindennap 

ismerkedhessenek a gyerekek az idővel. A csoportban legyen kihelyezve a gyerekek fényképe, 

nyomtatott betűvel írt nevükkel együtt, amit kedvükre le is utánozhatnak. 
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A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei 

5.1. Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése. 

A hangsúly az aktív, kétpólusú együttműködésen van. Az aktív nevelés a 

tevékenységekre alapozott nevelés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyermeknek épp úgy 

lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Ezt komolyan vesszük és 

beépítjük a fejlesztési elképzelésünkbe. A gyermeket ugyanis saját környezete, saját 

tapasztalatai, élményei befolyásolják, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés 

folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg, ezekre az élményekre, tapasztalatokra szükséges 

ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A fejlesztés során abból indulunk ki, ami 

a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli. Ezzel válik lehetővé a gyermek 

aktivitásának befolyásolása a nevelés folyamatában. 

Az óvodapedagógust az elfogadás, segítőkészség és támogató attitűd kell, hogy 

jellemezze. Mindez előfeltétele az eredményes pedagógus-gyermek kapcsolatnak. A felnőtt-

gyermek együttműködés néhány fejlődési zavar esetében azonban nehezített lehet, ill. az 

érzékszervi fogyatékkal élő gyermekek esetében több felnőtti támogatást, jelenlétet igényel. 

De ezeknél az eseteknél éppen ez az aktív együttműködés elsajátítása lesz az elsődleges 

feladat, mely nagy szaktudást és türelmet igényel a résztvevőktől. 

 

5.1.1. Az óvodapedagógus modell szerepe 

Az óvodai nevelésünk az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekinti a 

nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően az óvodapedagógusnak 

kiemelt azonosulást indukáló szerepe van. Óvodáskorban, de későbbi életkorban is a példa a 

leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy miként viselkedik, 

milyen életmódot folytat, milyen értékeket képvisel, hogyan öltözködik, hogyan, mit mond 

stb. Különösen 3-4 éves korban meghatározó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a 

gyermek teljesen kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz, kizárólag a szeretett és érzelmileg 

hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Sok múlik tehát azon, milyen értékeket preferál az 

óvodapedagógus, a gyermek környezete és azon belül elsősorban a család. Különösen jól 

kihasználható ez az utánzási vágy az SNI-s gyerekek némelyikénél, hiszen náluk az érzelmi 

kötődés kialakulása után sokkal erősebb a felnőtti minta leutánzása (lásd kötődési zavarok). 

Az óvodapedagógus biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége feltétlenül hatni fog a 

gyermeki személyiség fejlődésére. A biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az 

ölelés szorossága. Az óvodában még 6-7 éves korban is igénylik a gyermekek a gyakori 

simogatást, szeretgetést, ölelést. A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a 
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felnőttől is másfajta beállítódást, viselkedést igényel. El kell fogadnia, hogy nemcsak ő 

irányítja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Tudomásul 

kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket életre, önálló gondolkodásra serkenteni, 

aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel. 

Az óvodapedagógusok merészen elengedhetik fantáziájukat, mert minden csoportot 

érintő kérdésben, nemcsak lehet, de kell is a lehetőségekhez mérten a döntésekbe a 

gyermekeket bevonni, megalapozva ezzel a kooperatív tanulásképességét. Hisszük és valljuk, 

hogy az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a 

gyermekek számára. 

A pedagógusi modell, minden szónál eredményesebben alkalmazható az 

egészségnevelés, egészségvédelem terén. Az egészséges életmódot folytató, a 

kiegyensúlyozott, nyugodt, stresszhelyzeteket megfelelően kezelő pedagógus lehet csak 

követendő példa a kisgyermek számára. A hitelesség minden esetben elengedhetetlen 

követelmény a pedagógussal szemben. 

A pedagógusok aktívan élnek a szociális tanulásban rejlő lehetőségekkel. „Szociális 

tanulás a tanulást kiváltó külső hatás a társas /szociális/ környezetből ered, emberi hatásra, 

emberek nyújtotta minta nyomán következik be, ami más személyekkel való interakcióból 

ered. /Például a beszéd csak emberi környezetben lehetséges, míg a járás, futás stb. 

megtanulása lehetséges emberi környezet nélkül is./” (Körmöczi Katalin) 

A szociális tanulás megjelenik a gyermek önként vállalt szerepeiben, a játékok témájában, 

tartalmában. Létrejöttének formái óvodáskorban elsősorban az utánzás, mely erős empátiát 

feltételez, a mozgás, a modellnyújtás, a modellkövetés, utalás, egy vázlatosan lejátszott 

cselekvés során. 

 

5.2. A dajka és a (gyógy)pedagógiai asszisztens szerepe az óvodai nevelésben 

A dajka jelenléte és szerepe az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett 

pedagógiai munkát, sőt azt tapasztaltuk, hogy mintegy kirekesztődtek a dajkák a nevelési 

folyamatból. A pedagógiai programunk megvalósítása során a dajka munkája épp úgy, mint a 

pedagógiai asszisztens az óvodapedagóguséval összehangolttá válik, mert mindkettőjüket a 

pedagógiai munka közvetlen segítőinek tekintjük. A dajka és a pedagógiai asszisztens egyikei 

a gyermeket nevelő felnőtteknek, akik éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásukkal, 

teljes lényükkel, beszédstílusukkal, értékrendjükkel, öltözködésükkel hatást gyakorolnak a 

kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban ők is közvetlenül és tevékenyen részt 

vehessenek, megfelelő szinten tájékoztatjuk az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési 
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elképzeléseiről, módszereiről. Tudják, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánják az 

óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. Ez a tudás megsokszorozza a 

felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. Másrészt szükséges, hogy lehetőleg minél több időt 

töltsenek a gyermekek között. 

Különösen nagy felkészültséget igényel a pedagógiai munkát közvetlen segítőktől is a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek befogadása. Meg kell ismerniük az egyes gyermekek 

konkrét problémáját, el kell sajátítaniuk a velük való együttműködési készségeket, a nagyfokú 

türelmet, toleranciát. Ez csak szoros együttműködésben képzelhető el a pedagógusokkal. 

 

5.3. A környezetben élők hatásai 

Az óvoda mindig adott környezetben működik. Ezért a helyi nevelési rendszer 

kialakításának elengedhetetlen feltétele volt az óvoda környezetében élők véleményének, 

javaslatainak, kifogásainak vagy dicséretének ismerete. Az óvodai nevelésünk sohasem lehet 

tartósan ellentétes az adott környezet elvárásaival.  

A minőségi nevelésre törekvés hivatott többek között a partnerkapcsolatokat ápolni, a 

partnerek igényeit felmérni, elemezni, és a szó nemes értelmében beteljesíteni a közoktatás 

közszolgálati funkcióját.  

 

5.4. A nemzeti, etnikai kisebbségek és a migráns gyerekek sajátos 

környezetének hatásai 

Az Európai Unió és más térségek országaiból és a különböző nemzeti és etnikai, vallási 

csoportok közül egyre gyakrabban találkozunk gyerekekkel. Az ő ellátásuk új feladat az 

óvodánk számára. Az idetartozó gyermekek kultúrájának, szokásainak, vallásának a 

megismerése, elfogadása elengedhetetlen feladat lett. A gyermekekkel való megismertetése, 

elfogadtatása a családok és az óvoda dolgozóinak közös feladata a multikulturális nevelés 

keretében. Jó lehetőség a közös óvodai programokon való aktív részvétel a családok és 

kultúrájuk megismertetésére, mely elsősorban a különböző kultúrákat megjelenítő dalok, 

versek, mesék, esetleges ruha és hajviseletek, étkezési szokások, és adott országok 

megismertetését jelenti a családok bevonásával. A tolerancia, az elfogadás szemléletét, a 

személyes példa által valósítjuk meg, mint ahogy a családok nevelését, és a társadalom ez 

irányú szemléletformálását is.  

Új kihívás ezekkel a családokkal való kommunikáció. Erre az óvoda teljes 

személyzetének fel kell készülni. 
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5.5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közé soroljuk a sajátos nevelési igényű, a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges és a hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. A mi szemléletünk szerint ide soroljuk az 

egészségügyi problémával, születési egészségügyi rendellenességgel élő, tartósan beteg 

gyermekeket is, hiszen az ő ellátásuk is igényelhet speciális tartalmakat, eszközöket, 

felkészültséget. Fokozott figyelmet fordítunk a nevelőszülőknél élő, vagy nevelőotthonból 

kikerült gyerekekre. 

Új feladatként szerepel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az óvodánkban, de 

amióta óvoda létezik az enyhe fokban sérült gyermekeket mindig is elláttuk. Ezek a 

gyermekek általában csak az iskolába lépésük után kapnak pontos diagnózist, az óvodai évek 

alatt csak ritkán. Az Alapító Okirat módosításával óvodánk is befogadó, integráló, inkluzív 

intézményként működik. A szakértői véleménnyel rendelkező, kerületi gyermekek ellátását 

vállaljuk az Alapító Okiratban szereplő BNO kóddal rendelkezők esetében. Éppen ezért még 

nagyobb felkészültséget, még nagyobb szaktudást és figyelmet igényel tőlünk a velük való 

foglalkozás, és ehhez szakszerű segítséget is igénybe kell venni külsős szakemberektől, 

képzéseken való részvétellel, és belső műhelymunkában önképzés keretében. A sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátásában külsős, speciális szakemberek (utazó 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus) is részt vesznek. Az ő 

szerepük is meghatározó a gyermekek fejlődése, személyközi kapcsolatai szempontjából. 

Rájuk ugyanúgy érvényesek az értékközvetítő és modell szereppel kapcsolatban 

megfogalmazottak.  

A fejlesztő foglalkozások, egyéni fejlesztések nagy múltra tekintenek vissza 

óvodánkban. Elsősorban a csoport mindennapi életébe ágyazottan valósítjuk meg, de szükség 

lehet adott esetben a gyermek kiemelésére is. A tehetséggondozás szervezett megvalósítása új 

elemként jelenik meg programunkban. Különböző tehetséggondozó, gazdagító műhelyeket 

szervezünk a gyermekeknek, ha van irántuk érdeklődés. A gyermekek és a tehetségműhelyek 

kiválasztása a gyermekek előzetes megfigyelése, érdeklődése alapján történik. Az iskola előtt 

álló gyermekeknek szól. Nézetünk szerint a gyermekek érdeklődése határozza meg, hogy 

milyen plusz lehetőséggel szeretnének élni. Előfordulhat, hogy egy gyermek érdeklődése, 

szorgalma teszi őt majd tehetséges fiatallá majd felnőtté, és nem a kiemelkedő képessége. 

Ezért minden kisgyermek számára meg kívánjuk adni a fejlődés lehetőségét a plusz-

szolgáltatások, tevékenységek, lehetőségek révén.  
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6. A FEJLESZTÉS TARTALMA 

 
Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív részese 

lesz saját természeti és társadalmi környezete kialakulásának. Éppen ezért programunk 

tartalma a tevékenységek, élethelyzetek gyakorlásán keresztül jut érvényre és a nevelési 

folyamat négyes feladatrendszerén keresztül valósul meg. A négyes feladatrendszer elemeit a 

nevelés foglalja keretbe. A feladatrendszer elemei a gyakorlatban nem különülnek el 

egymástól. 

A feladatrendszer elemei: 

1. Játék és tanulási tevékenységek 

2. Társas és közösségi tevékenységek 

3. Munkatevékenységek 

4. Szabadidős tevékenységek 

A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt 

jelentik az óvodáskorú gyermekek nevelésének tartalmát. Természetes tehát, hogy a 

feladatrendszer elemei mereven nem választhatók el egymástól, mint ahogy a tevékenységek 

is összefüggnek egymással. A gyermek számára egy adott tevékenység, mint pl. a sepregetés 

éppúgy lehet játék és munka is, mint ahogy beletartozhat a közösségi tevékenységek körébe, 

hiszen másokért, másokkal együttműködve végezhető. Miután a tevékenységek rendszere 

ennyire szorosan összefügg, így a komplexitás jellemzi a tervezést épp úgy, mint a 

megvalósítást. 

 

6.1. Játék és tanulási tevékenységek 

 

A játék az óvodás korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék 

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

hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az 

életben előforduló szituációkat, az őt ért élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kap 

bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, 

problémáit és újraélheti kellemes élményeit. Azt is mondhatjuk, hogy a játék a gyermek lelki 

egészség megőrzésének elengedhetetlen kelléke. 

A környező világról, sőt a világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a 

legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. 
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A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusok 

tudatosan, fő eszközként használnak a nevelés folyamatában céljaik eléréséhez. Az 

óvodapedagógus tudatossága természetesen sohasem irányul a gyermekre, hiszen kitalált és 

erőltetett úgynevezett „játékos módszerrel” nem helyettesíthető a gyermeki játéktevékenység.  

A gyermeki tevékenységet – különösen a játékban – nem szabad szűken értelmeznünk. A 

játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy 

mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a „szellemi alkotást” is 

tevékenységként fogjuk fel a játék során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék 

szereplőit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal, helyettesíti azokat. Minden gyermeki 

tevékenység – beleértve a játékot is – felosztható spontán és az óvodapedagógus által 

irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek, tárgyi 

lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, tevékenysége 

önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által 

irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli 

a gyermek a felnőttel való együttjátszást. Csupán a helyes arányok megtalálása szükségszerű.  

A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó öntevékenység a legfőbb biztosíték 

arra nézve, hogy az öntevékenység, az önfejlődés, az önfejlesztés, önkifejezés motívumait, 

képességeit és készségeit is létrehozza. 

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata 

megfigyelni a gyermek játékát, felhasználni a saját nevelési céljai elérése érdekében és 

szükség esetén, indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet, az, amit a 

kisgyermek felfog, és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre 

nevelés is a játékból indul ki, és a játék segítségével teljesedhet ki.  

Alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek 

az elmélyült, szabad játékra. Mivel a játék minden kisgyermek fő tevékenysége ebben a 

korban - független attól, hogy az adott gyermek sérült vagy sem, - különösen fontos eszközzé 

válik a pedagógus kezében a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is. Pl. a ticcelő, 

beszédgátlással küzdő gyermekek szorongása jól oldható a játék során… stb. Ugyanakkor 

külön ki kell térni az autizmussal élő gyermekek játéktevékenységére, ami sajátos jelleget 

mutat. 

Az autizmussal élő gyermekek játékfejlődése jelentősen eltér társaikétól. Az 

autizmussal élő gyermekek játékfejlődésének egyik sajátossága, hogy gyakorlatilag teljesen 

hiányoznak belőle a játék szimbolikus és kreatív vonásai. A változatos, fantáziadús játék 

helyett tárgyakat gyűjt, sorba rak, a tárgyak eredeti funkciójától függetlenül annak irreleváns 
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részleteivel vagy sajátos tulajdonságával foglalkozik, erőteljesen ragaszkodik hozzájuk. Sérül 

annak a képessége, hogy interakciót igénylő aktivitásokban vegyen részt. Külső személy 

bekapcsolódásakor, beavatkozásakor a gyermekek megzavarodnak és nem képesek 

rugalmasan folytatni a tevékenységet. A konstrukciós játékra való képesség ritkábban sérült. 

A gyermekek magukra hagyva többnyire sztereotípiájukba fordulnak.  

Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek játékában. Az élmény legyen az a 

gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a környezetéből hoz, vagy legyen az óvodai 

társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A 

különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját 

feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a 

gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, 

megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A 

programunk nemcsak feltételezi, hanem el is várja az óvodapedagógus ilyen irányú figyelmét, 

érzékeny reagáló-készségét.  

Óvodáskor játékfajtái 

Gyakorló játék: A hang és beszéd játékos utánzása, gyakorlása a beszédképesség 

kialakulásában és megerősítésében játszik szerepet. Még az óvodáskor elején is 

megfigyelhető. Jól kapcsolható a ciklizálás, a hangutánzás ehhez a játékfajtához, melyeket az 

anyanyelvi nevelésben alkalmazunk. A mozgásos gyakorló játékok különösen fontosak a 

kisgyermek számára. Fel kell ismernünk az ugrálás és az ide-odaszaladgálás örömét és 

értékeit. Azt azonban meg kell oldani, hogy ne zavarják ezzel a tevékenységgel egymást. Az 

erőkifejtés játéka a 4-5 éves fiúknál a verekedés, mellyel gyakorolják növekvő erejüket. A 

pedagógusnak arra kell ügyelnie, hogy ne okozzanak egymásnak sérülést. Nem szabad 

megakadályozni, még kevésbé rosszaságnak minősíteni. Manipulációs gyakorló játék során a 

kisgyermek különösebb tartalmi motiváció nélkül ismétel mozdulatokat, tologat tárgyakat. Ez 

egyben a szerepjáték csírája is. Figyelemmel kell kísérnünk, indokolt esetben 

továbbfejlesztenünk külső motivációval. Erre a késztetésre épít a montessori pedagógia pl. az 

érzékelést fejlesztő, öntögetős játékok esetében. 

Konstrukciós játék: Fejleszti a gyermekek kreativitását, fantáziáját, kombinációs 

képességét. A konstrukciós játékokat nemcsak a kereskedelemben kapható játékokkal lehet 

folytatni, de különböző anyagokkal, dobozokkal is. A konstrukciós játék során állandó, 

elmélyült megfigyelés és segítségnyújtás a megfelelő időben és mértékben kell, hogy legyen 

az elv.  



 35 

Szerepjáték: Hozzájárul, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, levezethessék 

szorongásaikat, kijátszhassák legbensőbb, sokszor tudatalatti vágyaikat. Egyidejűleg szerepet 

tanulnak és ezáltal sokoldalúan fejlődik a személyiségük. Ha a gyermekek szívesen veszik, az 

óvodapedagógus kapcsolódjon be a játékukba.  

Szabályjáték és társasjáték: A szabályok betartásával fejleszti a gyermek feladattudatát, 

megerősíti a gyermekek egymás közötti kapcsolatát. Segíteni kell a gyermekeket abban, hogy 

megtanulják a szabályok betartását, tudjanak nyerni vagy veszíteni, az ebből adódó 

konfliktusaikat előbb-utóbb önállóan lerendezni.  

Fejlesztő játékok és a Montessori eszközök: Ezeket az eszközöket meghatározott céllal 

fejlesztették ki. Montessori szerint a gyermeket nem a pedagógus tanítása, hanem a saját 

cselekvéssel szerzett tapasztalat vezeti el a biztos tudáshoz, fejleszti képességeit, mert nem a 

tudás mennyisége, hanem a képességek fejlettsége a mérvadó. Ezekkel az eszközökkel való 

játék megkönnyíti a világ megismerését. Fontos szabály, hogy az óvónő minden eszközt 

bemutat a gyermekeknek. Mivel az azonos területre kifejlesztett eszközök egymásra épülnek, 

egymás után érdemes bemutatni azokat.  

Az eszközök bemutatásának szakaszai: 

1. a probléma exponálása és a megoldás bemutatása 

2. passzív tudás 

3. aktív tudás ellenőrzése. 

Az óvónőnek biztosítani kell, hogy a gyermekek az eszközöket annyiszor vehessék elő és addig 

játszhassanak vele, ameddig kedvük tartja.  

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 

- Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. 

- A napirenden belül elegendő idő, és hely biztosítása a játék számára. 

- A játékhoz szükséges eszközök, anyagok folyamatos biztosítása. 

- Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakításához. 

- Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében. 

- A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

- Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. Mindvégig 

bevonható társsá válik, illetve segítővé, ha a játékfolyamata elakad. 

- Mintaadás a játéktevékenységben. 

- A család figyelmének ráirányítása a játék fontosságára. 
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Az autizmussal élő gyermekek játéktevékenység tanításának célja: 

− A játékeszközök adekvát használata 

− A napi struktúrán belül az önállóan végezhető szabadidős tevékenységek 

repertoárjának bővítése 

− A játéktevékenység tanulása során a gyermek szerezzen tapasztalatokat a 

környező világról. 

− Játéktevékenységhez kapcsolható általános (kognitív, észlelési, mozgásos) 

fejlesztés.  

A játék alapvető színtere az egészségnevelésnek is. A kisgyermek a játéktevékenysége 

során játékos formában szerez ismereteket az orvos munkájáról, az egészséges ételekről, a 

helyes táplálkozási szokásokról, a tisztálkodásról, a betegségmegelőzésről, a baleset-

megelőzésről, melyek az egészségnevelés részét képezik. A játék során tapasztalatait 

megoszthatja másokkal, gyakorolhatja az elsajátított ismereteit. Eljátszhatja a be nem tartott 

elvárások következményeit, saját következtetéseket levonva alakul az egészséghez, az 

egészséges életmódhoz való viszonya. Ezeket a tapasztalásokat építi majd be a mindennapi 

egyéb tevékenységeibe (pl. tisztálkodás, utcai közlekedés, étkezés..).  

Az egészséges életmódra nevelés áthatja az óvodai élet egészét. pl. lehetővé tesszük, 

hogy a különféle tevékenységeket a gyermekek a számukra legkellemesebb testhelyzetben 

tegyék. Fontos, hogy a testhelyzetüket állandóan szabadon változtathassák, mert még nem 

alkalmas a vázizomzatuk az egy testhelyzetben való tartós tartózkodásra. Megszoktatjuk a 

gyerekeket, hogy halkan beszéljenek, és a tárgyakkal, eszközökkel is halkan bánjanak. Az 

óvoda dolgozóinak is mindig halkan kell szólniuk mindenkihez. A gondozási tevékenységek 

az egészségre nevelés részét képezik, mint ahogy az étkezés is. Az ízléses terítés, az 

önkiszolgálás, a naposi rendszer is szolgálják az egészségre nevelést. Fontos kívánalom, hogy 

egyszerre csak kis mennyiségű ételt tegyünk a gyermekek elé, és ha azt elfogyasztják, 

kaphassanak még. Nem kell minden gyermeknek ugyanannyit enni. Sose kényszerítsünk a 

gyerekekre ételt. A gyerekek bármikor fogyaszthatnak a nap folyamán tisztított vizet. Mivel a 

gyermekek alvásigénye különböző, ezért a pihenő időben ne várjuk el minden gyermektől, 

hogy aludjon. Az időjárás függvényében a gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban 

megfelelő öltözékben. A mindennapos mozgás alapvető kívánalom.  

 

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik az óvodás korban. A gyermek 

esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben 
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minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz. Játék közben szinte észrevétlenül 

tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem kizárólagosan az. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában:  

- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása),  

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; montessori eszközökkel való manipulálás, 

- a cselekvéses tanulás; a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;  

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés;  

- a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás;  

- az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás. 

A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés 

nélkül spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. Legfőbb célkitűzéseink, hogy 

egyszerre, egy időben, kevesebbet, de minőségében, és használhatóságában mégis több 

ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és sokoldalú 

cselekedtetés mindennél fontosabb az óvodáskorú gyermek fejlődésének szempontjából. A 

közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés 

ezért központi kérdése a tanulási folyamatnak. Azok a tanulási tapasztalatok, melyeket 

óvodáskorban szereznek a gyermekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való 

viszonyukra is.  

A tanulási tevékenységet kétirányú, együttműködésen alapuló tevékenységként 

definiáljuk, a tanítás és tanulás együttes érvényesülésének, kölcsönhatásának. Éppen ezért a 

tanítás-tanulási folyamatban minden szereplő hatással van a folyamatra; éppúgy 

érvényesülnek tudatosan tervezett elemek, mint a spontán helyzetekre való odafordulás. 

Különösen hangsúlyos számunkra az aktív együttműködés képességének a kifejlesztése a 

gyermekekben, hogy képessé váljanak a kooperatív tanulási technikák elsajátítására, majd 

pedig önálló alkalmazására, ez által aktív részeseivé válnak az ismeretszerzésnek, a passzív 

„elszenvedés” helyett. Nem mindegy, milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a 

tanulással kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanul-e a 

gyermek. Képes lesz-e saját motiváltságból kiinduló erőfeszítésre a tanulás során? Ennek a 

belső motiváltságnak a fenntartását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység esetén 

fenn szeretnénk tartani a tanulást, mint belső kíváncsiságból fakadó ösztöntevékenységet, 

hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső 

motiváció (jutalom) késztesse erre.  
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Az érdeklődés tehát a tanulás fontos alapja. Szemben az egészséges gyermekekkel, 

különösen a fiatal autizmussal élő gyermekek esetében nem vagy csak korlátozottan lehet 

építeni a spontán tanulásra. Az autizmussal élő gyermekek érdeklődése környezetük iránt 

szűk körű, többségüknek általános nehézségei lehetnek a tanulásban, gyakran mereven 

elutasítják az új dolgokat, látszólag hiányzik belőlük a természetes kíváncsiság. Speciális 

érdeklődési körüket nehéz tágítani, megváltoztatni, így e területen már a speciális érdeklődés 

kiterjesztése is jelentős eredménynek tekinthető. A sokoldalú tevékenykedtetés, a 

tapasztalatszerzés az autizmussal élő gyermekek számára is rendkívül fontos. Akkor tudnak 

eredményesen részt venni az egyes tevékenységekben, ha rövid, pontosan megfogalmazott 

(személyre szóló) utasítást kapnak arra vonatkozóan, hogy melyik eszközzel mikor, mit kell 

tenniük, megfigyelniük. 

A magatartás-zavaros gyermek (BTM) feladattudata, ismeretszerzési motivációja 

gyenge, csak a spontán tevékenységből kiinduló fejlesztéssel vehető rá a feladatvégzésre, 

tehát a pedagógusnak kell bekapcsolódni a tevékenységbe, s abban próbálni meg változásokat 

kezdeményezni. A legnagyobb probléma ugyanis ezeknél a gyerekeknél nem az, hogy a 

foglalkozásokon, kezdeményezéseken belül hogyan differenciálunk, hanem az, hogy hogyan 

jut el a foglalkozásig. Fontos tehát az érdeklődési területének feltárása. Feltétlenül arra az 

érdeklődési területre kell támaszkodni, amelyet a gyermek preferál, ez a kiindulási alap. A 

kezdeményezések alkalmával mindig tartjuk a gyermekkel a szemkontaktust, érezze azt, hogy 

figyelünk rá, hogy fontos számunkra az ő jelenléte. A változásokra előre felkészítjük, hiszen a 

váratlan dolgokra nem mindig reagálnak jól, bár ez is gyermekfüggő. 

Természetesen minden gyermek esetében (sérült vagy ép) a képességeinek megfelelő 

feladatról van szó. A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez mérjük. A 

sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát, és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb 

problémák megoldásához. A program keret jellege biztosítja az óvodapedagógusok számára a 

gyermek igényeihez, egyéniségéhez, sérüléséhez, teherbíró képességéhez igazodó kereteket 

és formákat. Éppen ezért programunk támogatja azokat a pedagógiai eljárásokat (pl. projekt-

módszer, tématervek, epochák), melyek elősegítik a természetes gyermeki kíváncsiság 

kielégítését, az aktív tapasztalatszerzést és az újszerű, támogató, feltételteremtő pedagógus 

szerepet az ismeretszerzés terén is. 

Azt valljuk, hogy az óvoda és az óvodapedagógusok hatásköre annak eldöntése, hogy 

vegyes, részben osztott vagy osztott életkorú csoportban nevelik-e a gyermekeket.  
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Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

- Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek 

fejlesztése. 

- A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése 

érzékszervekre, közvetlen tapasztalatszerzésre építve. Éppen ezért az érzékszervi 

fogyatékkal élő gyerekek esetében külön támogatást igényel az érzékszervek sérülése 

következtében az érzékelésben adódó bizonytalanságok kompenzálása, más érzékszervek 

párhuzamos bevonása a tapasztalatszerzésbe. 

- Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a 

felfedezés, a kutatás örömeit. 

- A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása. 

- A gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatásnak 

fejlesztése. 

- Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget, amelyben a gyermek saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

- Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, egyénre szabott, pozitív értékeléssel segíti 

a gyermek személyiségének kibontakozását.  

- Az óvodapedagógus bemutatja a montessori eszközök használatát, de ezt csak kínálatnak 

szánjuk. Ha a gyermek másképp használja az eszközöket hagyni kell, hiszen a gyermeket 

ez is szórakoztatja és ebből is tanul. A használat közben az eszközöket kombinálhatja is a 

gyermek kedve szerint. Az enyhe értelmi fogyatékkal élő gyermekeknél különösen fontos a 

használati stratégiákra való rátanítás, a folyamatos segítségadás, a türelmes támogatás, a 

megfelelő idő biztosítása. 

 

6.2.  Társas, közösségi tevékenységek  

 

A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal 

érintkezni és együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai 

szempontból sikeres formálásának legfontosabb feltétele, hogy a tevékenység – társadalmi és 

egyéni – értéktartalma és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető 

legyen. A kooperáció és a kommunikáció az intézmény lehetőségei között valamennyi 

nevelési helyzetet átöleli, ezért a programban kulcskompetenciának tekintjük. Ez szorosan 

összefügg a szociális kompetenciák fejlesztésével, az erkölcsi és értékorientált közösségi 

neveléssel. A pedagógiai programunkban kiemelten foglalkozunk a szociális kompetenciák 
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fejlesztésének kérdéskörével. Hisszük és valljuk, hogy a gyermekek életben való beválásának 

kulcskérdése a szociális kompetenciák alakulása. 

A szociális kompetencia a következő konkrét tartalmat foglalja magában: 

A személyközi viselkedés tartalma: 

- konfliktuskezelés, figyelemfelkeltés, üdvözlés, segítés másokon, szabályok betartása, 

pozitív attitűd mások iránt, kommunikáció másokkal, tolerancia, türelem, önzetlenség, 

szolidaritás, humanizmus, és az emberi méltóság tisztelete. 

Az önmagával szembeni viselkedés tartalma: 

- következmények vállalása, őszinteség, jó-rossz elkülönítése, érzelmek kifejezése, 

pozitív én-attitűd, felelősség kapcsolatban, önállóság. 

A feladattal kapcsolatos viselkedés tartalma: 

- kommunikáció feladatvégzés közben, figyelem feladatvégzés közben, szíves 

együttműködés, szereplés vállalása, önállóság. 

A környezettel kapcsolatos viselkedés tartalma: 

- a környezet megóvása, az élet védelme, étkezési viselkedés, közlekedés. 

Óvodánkban a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb 

megvalósítására törekszünk. Nem csupán kiegészítő szerepet játszunk a szocializáció 

folyamatában, hanem intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállaljuk 

azaz: kiegészítjük, felerősítjük a szociális tanulást.  

A közös élmények, a közösségi nevelés hatására a gyermekek egyre gyakrabban 

használják a "mi", "mienk", "nálunk" kifejezéseket, ami az összetartozás, később a közösség 

tudatosulását jelzik. 

Az autizmussal élő kisgyermekek gyakran nem képesek kialakítani bensőséges 

kapcsolatot az őt ellátó felnőttekkel, máskor túlságosan is ragaszkodnak egy-egy általuk 

ismert és elfogadott személy jelenlétéhez. Megnyugtató számukra, ha ők segítenek nekik, 

mégis nem elég a megfelelő szociális viselkedés betartásához a tőlük jövő szociális jutalom, 

például dicséret, simogatás. Ilyen esetekben célszerű egyéni, külső jutalmakat használó 

motivációs rendszert is alkalmaznunk a szociális jutalom mellé. 

A szociális kompetenciák, képességek fejlesztése kiterjed: 

- elsődlegesen a gyermekek életkori sajátosságai miatt a modell-nyújtásra, a szerepjátékra, 

történetek megbeszélésére, eljátszására, csoportban végzett munka jellegű 

tevékenységekre, a kooperációs hajlandóság erősítésére, a verseny és együttműködés 

megfelelő egyensúlyának megteremtésére, az egoizmus és az altruizmus egyensúlyának 

elősegítésére, az önállóság biztosítására. 
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Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a szociális 

kompetenciák fejlesztéséhez (kiemelten a kommunikációra és a kooperációra), a gyakorlat 

szükségleteiből kiindulva vezeti le a társadalmi követelmények rendszerét. Mindez 

természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését. A jó közösséget mindig 

egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat 

képesek a közösségen belül megvalósítani. A célunk az, hogy az adott lehetőségek között a 

legtöbbet legyünk képesek egyéniségünkből kihozni ezzel is gazdagítva a közösséget. 

Az intézmény személyzetének szerepe ebben a folyamatban meghatározó. A 

nevelőközösség belső tartása, gyermekszeretete, toleranciája, kivívott tekintélye és világos, 

pontos, tudatos, célirányos nevelői tevékenysége nélkül az elképzelt gyermekközösség 

kialakítása nem sikerülhetne. Az óvodai gyermekközösség kialakítása a tevékenységek 

rendszerén, élethelyzetek gyakorlásán keresztül valósul meg. A lényeg, hogy a 

tevékenykedtetés sokszínű, változatos legyen, és a tevékenykedtetésen legyen a hangsúly. 

Mindent kipróbálhasson a gyermek, kivételt csak a testi és szellemi épségét veszélyeztető 

tevékenységek képeznek. A szokások lehetővé teszik, hogy az egyik gyerek ne zavarja a 

másikat a tevékenységek végzése közben, a szokás és normarendszer pedig a gyermekek 

közötti jobb együttműködést, egymás tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenységek 

során kialakuló viták lerendezését teszi lehetővé. Nem fegyelmezéssel, hanem 

tevékenységekkel és az ehhez szükséges hellyel, eszközzel segítjük a gyermekeket abban, 

hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert óvodai életük során. A felnőtt és gyermek 

között nem a feltétel nélküli szófogadás, hanem a demokratikus partnerviszony kialakítása a 

célunk. Jó eszköze ennek a pozitív fegyelmezés módszere, melyet erősen ajánlott alkalmazni. 

A montessori csoportban fontos kívánalom, hogy a gyermekek a különféle 

tevékenységeket különféle testhelyzetben végezhessék, ne kelljen sokáig egy helyben ülniük. 

Rajzolhatnak földön ülve, nézegethetnek könyvet hason fekve…  

Az óvodapedagógus ugyanúgy figyelembe veszi a gyermek jogos kívánságait, mint 

ahogy a gyermekektől is elvárjuk a szokások, szabályok betartását. A gyermekek egymás 

közötti és felnőttekkel való kapcsolatában egyaránt a szabad véleménynyilvánításra, a 

nyíltságra, az őszinteségre építünk, előmozdítva ezzel az aktív állampolgárságra nevelést is. 

A közösség lehetőséget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a különböző nézőpontok, 

kulturális különbségek megismerésére, a konfliktusok kezelésére és megoldására. Ezek a 

folyamatok pedig, a másokkal szembeni tolerancia kialakulásához vezetnek. A társas és 

közösségi tevékenységek a nevelőmunkánk egészét átszövik.  
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Ebben a folyamatban talán a legfontosabb időpont az, amikor a gyermek először 

ismerkedik az óvodával, az óvodai csoporttal (befogadás, beszoktatás). A megszokottól 

eltérő környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet, esetleg új kulturális közeg sokszor 

nehéz feladat elé állítja a szülőket és az óvodapedagógust egyaránt. Az óvodapedagógus 

feladata, hogy végtelen türelemmel és szeretettel forduljon az újonnan óvodába kerülő 

gyermekek felé. Ismerje meg az adott gyermek egyéni problémáit, elegendő időt adva a 

beszokásra. Biztosítjuk a fokozatos átmenetet és lehetővé tesszük a szülővel együtt történő 

beszoktatást szükség szerint. Elkülönítve kezeljük a befogadás és a beszoktatás időszakát. 

Az óvoda nyitottsága nemcsak a beszoktatás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig 

biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába történő betekintést. Ez mindkét fél számára (szülő-

óvodapedagógus) megnyugtató és biztonságot jelentő lehetőség, amit a gyermek érdekében 

kétoldalúan hasznosítunk. Az óvodapedagógusnak éppúgy szüksége van a nevelőmunkában a 

szülőktől érkező információkra, javaslatokra, mint fordítva. Az óvodapedagógus nyitottsága, 

hagyományok teremtésével, nyilvános, közös programok, ünnepek segítségével tovább 

növekszik. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban: 

- Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben lehetőség 

kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek közötti minél 

gyakoribb kontaktus felvételére. 

- A közösségfejlesztés módszereinek, eszközeinek tudatosan tervezett alkalmazása óvodán 

belül és óvodán kívüli tevékenységek során egyaránt.  

- Értékteremtő tevékenysége tudatosan tervezett kell, hogy legyen. A gyermekek felé a 

nyitottságot, a másság elfogadását, társadalmi érzékenységet és más kultúrák elfogadását 

közvetíti. 

- Az infokommunikációs eszközök alkalmazására pozitív példa mutatása.  

- A közösségi szokásokat oly módon építi fel, hogy az alkalmas legyen a konfliktusmentes 

légkör megteremtésére. A kialakuló konfliktusok rendezésében a tolerancia, empátia, 

emberi méltóság tiszteletben tartásának érvényesülése. 

- A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások, szociális kompetenciák 

kialakítása és gyakorlása természetes szituációkban. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az első és legfontosabb feladat, hogy a 

pedagógus tájékozódjon a gyermek állapotáról, azokról a speciális feladatokról, 

amelyeket a mindennapi nevelés-oktatás során szem előtt kell tartania. Ebben segítségére 
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lehet a szülő, illetve az a gyógypedagógus, pszichiáter, pszichológus, logopédus, aki a 

gyermek terápiáját végzi. Elengedhetetlen a folyamatos, rendszeres kapcsolattartás a 

segítő szakemberekkel, akik támogatást nyújthatnak a sérülés-specifikus módszerek 

megválasztásában, illetve az egyéni fejlesztési terv elkészítésében. 

A befogadáshoz elengedhetetlen a megfelelő felkészülés és a résztvevők felkészítése. Ez 

nem szabad, hogy félelemkeltő legyen. 

A pedagógusnak nagy szerepe van abban, hogy mind a kirekesztést, mind a pozitív 

diszkriminációt elkerülje a közösség. A túlzott segítés, az ép társak önfeláldozó 

magatartása mindkét fél részére személyiségkárosító lehet. A közösség formálásában az 

óvónő vezető szerepe elvitathatatlan, ő a kohéziós erő a kollégák, a gyerekek és a szülői 

ház között. Az ő attitűdje sugárzik a többi gyermekre is: ha (nonverbálisan is!) 

természetesen elfogadó, akkor a gyermekek is azok lesznek. 

 

6.3. Munkatevékenységek 

 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek 

kiaknázását. A munka az óvodás gyermek számára játékos, cselekvő jellegű, mely nemcsak 

lehetőség, hanem kötelesség is egyben, és gyakran nem választható szét a 

játéktevékenységtől. A munkatevékenység fejlesztő hatását elismerjük, kötelesség 

kialakításának, a közösségi kapcsolatok építésének, saját és mások elismerésének egyik 

fontos eszközének tekintjük. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a 

szakismeretek gyakoroltatása, hanem a gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek 

fejlesztése. Éppen ez az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül 

érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb 

motiváló erő, ösztönző, megerősítő tényező. Itt is érvényes, amit a tevékenységről 

általánosságban állítunk: alapvető követelmény az önállóság, az öntevékenység 

lehetőségeinek megteremtése.  

A montessori pedagógiai különösen nagy hangsúlyt fektet erre a tevékenységi formára. 

A gyermekek számára valódi eszközöket (pl. porcelán eszközök, víz, mosáshoz, takarításhoz 

szükséges eszközök….) biztosít, ahol a gyermekek naponta végeznek munka jellegű 

tevékenységeket kedvük, fejlettségük szerint. 

A különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját személyével 

kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák, közös vonásaként azt kell 

kiemelni, hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést jelent az óvodában. 
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Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyermekek, amit a testi épségük, egészségük 

veszélyeztetése nélkül képesek megvalósítani. A gyermek éppúgy élvezi a 

munkatevékenységet, mint a játékot. A munka az életre való felkészítést, a társadalmi 

gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a személyiség fejlesztését, az egészséges 

életmódra nevelést. Mivel mindez pozitív élmények átélésének forrása, és az értékelés 

önmagához mérten, fejlesztő jelleggel történik, ezért a gyermekek szívvel, lélekkel végzik el. 

Az első feladat, olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermekek számára 

elfogadható, teljesíthető. Ezen kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során 

biztosítjuk a megfelelő szintű önállóságot. Így válik a csoport számára magától értetődő és 

természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki kedvének, 

egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezhet.  

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, 

folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai mindennapokba. A munkafajták közül 

ki kell emelnünk az önkiszolgálást, aminek óvodáskor kezdetétől fogva igen nagy a 

jelentősége. A gyermekek magukkal kapcsolatban minden teendőt - testápolás, öltözködés, 

étkezés, környezetük rendben tartása – a lehető legkorábbi időtől kezdve próbálják önállóan 

elvégezni, ami egyben a gerincét képezi az egészségvédelemnek. Hagyjuk, hogy a gyermekek 

saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végezzék el az önkiszolgálással 

kapcsolatos teendőiket, amikor képesek rá. 

A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanuljanak 

önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. A nagyfokú önállóság és a döntési 

helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt szolgálják a gyermekek 

életre való felkészítését. A munka konkrét tartalmát nem tartjuk szükségesnek körülhatárolni, 

hiszen mindig az adott csoport, egyén fejlettségétől, a lehetőségektől és a szokásrendszerétől 

függ. 

Fontosnak tartjuk az óvodánkban az élősarok kialakítását, mert a nevelésben játszott 

szerepén túl a természet, a környezet és az ember kölcsönhatásának megtapasztalására igen 

nagy lehetőséget nyújt a gyermekcsoport valamennyi tagjának. A montessori csoportban az 

állatok jelenléte (akvárium, terrárium, gilisztafarm…) és a növények sokasága biztosítja a 

gyermekek számára, hogy ismerkedhessenek a növények gondozásával, felhasználásukkal.  

A munkajellegű tevékenységek sorába fontos beemelni az egészséges, egyszerű ételek 

elkészítésével való megismerkedést. A gyümölcsök, zöldségek felhasználásának módját. 

Készíthetnek a gyerekek a pedagógus, a pedagógiai asszisztens vagy a dajka nénik 

segítségével gyümölcsökből, zöldségekből, magvakból egyszerű salátákat, egészséges 
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édességeket. Megtanulhatják az előkészítésük módját, a felhasználásuk sokszínűségét, az 

egészségmegőrzésben játszott szerepüket. 

A munka jellegű tevékenységek körébe tartozik a gyermekek környezetének 

tisztántartása, az újrahasznosítható hulladékok és a szelektív hulladékok begyűjtése is. Saját 

maguk tapasztalhatják meg a takarítási tevékenységhez használt egészségre és környezetre 

ártalmatlan anyagok használatát, a balesetveszélyek kiküszöbölését. Maguk gyűjthetik össze a 

keletkezett papírhulladékokat, melyeket a szelektív hulladékgyűjtőkben közösen 

elhelyezhetnek. Az elsajátított ismereteket magukkal viszik a családba és a felnőtt életükbe is. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a munkavégzéssel kapcsolatban: 

- Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önállóan és képessége szerint 

elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, illetve a társai 

érdekében végzett munkatevékenységet. 

- Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek számára 

megfelelő eszközöket. 

- A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor elérhetik 

és használhatják a szükséges eszközöket. 

- Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermekek tevékenységi vágya és képességei nincsenek 

teljesen összhangban 

- Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek, és 

teljes önállósággal végezhessék azokat. 

- A munkatevékenység értékelése konkrét, reális, egyénre szabott, fejlesztő jellegű kell, 

hogy legyen. 

- Vegye figyelembe a sérült gyermekek esetleges korlátait, biztosítva számukra a 

sikerélményt. 

- A segítségadás mértéke igazodjon a gyermek képességeihez. A társak segítőkészsége se 

haladja meg a szükséges szintet. 

 

6.4. Szabadidős tevékenységek 

 

A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választás. Ez is öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte 

a felkínált sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon ritkán tud választani. 
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A szabad, autonóm egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a döntéssel. Ennek 

közelébe kell eljuttatnunk a gyermeket. A szabadidős foglalkozásnak azért van saját, 

semmivel nem helyettesíthető helyük és szerepük, mert másképpen a gyermek sohasem 

tanulná meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló 

idővel.  

Az óvodában sajátosan értelmezzük a szabadidős tevékenységeket. Ennek oka 

elsősorban az, hogy az óvodások egész nap az intézményben tartózkodnak, önállóan és a 

lehetőségekhez mérten szabadon tevékenykedhetnek. Egész nap folyamán jut idő arra, hogy a 

gyermekek az óvónők által felkínált lehetőségek közül (pl. bábozás, festés, rajzolás, zene-

tánc, játéktanulás, társasjáték, filmvetítés, mese, vers, barkácsolás, dramatizálás, mozgásos 

játékok, sportolás stb.) szabadon választhassanak.  

 

Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében: 

- Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére a megfelelő felügyelet mellett, 

különös tekintettel a mozgásos játékok feltételeinek a megteremtésére. 

- Keresse a lehetőséget arra, hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a 

gyermekeknek, hogy a kisgyermek számára még természetes állapot a mozgás, 

életformája maradhasson élete végéig. 

- A választásra felkínált tevékenységi listáját bővítse, időszakonként gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségességét. 

- Egyszerű, saját maga és a gyermekek alkotta eszközökkel, anyagokkal segítse elő a 

gyermekek fantáziájának fejlődését. 
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7. A KOMPLEX FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE: 

 

 

A komplex foglalkozások lényege: 

a. Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermekek szintjén 

b. A foglalkozásokat problémacentrikusság és egy-egy vezető szempont megléte jellemzi 

c. A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához tartozó 

ismereteket  

 

7.1. A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások 

 

7.1.1. Anyanyelvi és idegen nyelvi nevelés 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköz a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek 

közötti kommunikációnak. A beszéd és gondolkodás egymással szoros kapcsolatban állnak. 

Mivel az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a gyermekeket nyelvi 

fejlesztésben részesítjük, ezért nemcsak tisztábban és jobban beszélnek, hanem a 

gondolkodásuk is fejlődik. Az óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési 

folyamat egészében jelen van, és elsősorban a beszélő környezet megteremtésével, a helyes 

minta adásával és szabálykövetéssel (nem állandó javítgatással) valósítjuk meg.  

A beszédképesség fejlesztésének legfontosabb feltétele a jó óvodai légkör, közvetlen 

kapcsolat óvodapedagógus és a gyermekek között. Ebben a kapcsolatban a pedagógus a 

kezdeményező. Reggel minden gyermeket kedvesen fogad, üdvözöl. Minden alkalmat ki kell 

használni a beszélgetésre: a montessori eszközökkel való tevékenykedés közben a gyermekek 

szókincsét bővíthetjük, sok-sok alapfogalommal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A közös 

élmények során az érzelmekben gazdag élet fokozza a beszédkedvet. A szerepjáték során a 

felnőttektől hallott beszédfordulatokat használják a gyermekek. A sokféle anyanyelvi játék 

célzottan fejlesztik a gyermekek anyanyelvét. Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva 

segítjük a gyermek önbizalmának fejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását és 

elősegítjük a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését.  

A montessori eszközök alkalmasak arra, hogy az írott nyelvvel való ismerkedést 

előkészítsék. Mária Montessori rámutat arra, hogy a kisgyermek számára a betű nem 

absztrakció, hanem látvány. Tapasztalataink szerint az óvodások érdeklődéssel figyelik meg a 

betűket a táblákon, reklámokon, autókon és spontán kezdik lerajzolni, olvasgatni. Montessori 

pedagógia a gyermek kezeit kívánja alkalmassá tenni az írásra és nem írni akar tanítani. Az 
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érzékelést fejlesztő játékok, a rajzsablonok a három ujj ügyesítését célozzák meg. A 

dörzspapírból készült betűk, a gyermekek névkártyái, az óvodai feliratok, a fényképük mellé 

elhelyezett írott nevek, a rajzaikra ráírt nevek segítik a gyermekeket a betűkkel való játékos 

ismerkedésre. Ha van írógép az óvodába, a játékba beadhatjuk azt. 

Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Az óvoda 

fejlesztési feladatai során tehát a család, a környezet megismeréséből indulunk ki, és a 

gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül fejtünk ki hatást. A fejlesztésnek a 

gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve van értelme. Tudjuk, 

hogy az idegen nyelvi környezetből jövő vagy beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek 

szókincse, kifejezőkészsége, beszédértése elmaradhat az ép, magyar anyanyelvi környezetben 

nevelkedett társaikétól. Ezek a gyerekek külön figyelmet, fejlesztést igényelhetnek. 

Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítani, hogy nyugodt légkörben, 

életszerű helyzetekben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. 

Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető az anyanyelvi 

nevelés során. A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a 

kisgyermekeknek a beszédre. Különösen figyelünk, hogy a felnőtt környezet ügyeljen 

beszédének stílusára, a hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde 

legyen érthető, egyszerű és világos. Figyelünk arra, hogy a gyermekek mindig választ 

kapjanak kérdéseikre. Nem vesszük el a gyermekek kedvét állandó javítással és 

figyelmeztetéssel a folyamatos beszédtől. Dicsérjük és biztatjuk a bátortalanabb gyermekeket, 

serkentve őket a beszédre. A gyermekek anyanyelvi fejlettségét folyamatosan figyelemmel 

kísérjük. Figyelünk arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlásossággal, 

beszédbéli elmaradással küzd. Szükség esetén szakember segítségét kérjük. 

Porkolábné dr. Balogh Katalin szerint: 

„A hangzási analízisben és szintézisben mutatkozó fogyatékosságok okainak felderítésére 

végzett kutatások kimutatták, hogy ezek összefüggenek a gyenge ritmusképességgel. Ennek 

fejlesztésében nélkülözhetetlenek a mozgást, a zenét és a ritmust összekapcsoló 

tevékenységek, valamint az, ha a gyermek beszél, miközben ritmusosan mozog. A 

tapasztalatok azt igazolják, hogy szoros összefüggés van a rövid idejű auditív emlékezet és a 

mondott vagy kopogott ritmusok megismétlésének képessége között.” 

A magatartásproblémás gyermekeknél bár teljesen eltérő lehet a kommunikációs szint, 

mégis gyakrabban találkozunk bőbeszédű, gazdag szókincsű gyerekekkel. 

Az óvodai nevelés során alkalmazott mesék, versek cselekményének követése, az esztétikai 

élményt jelentő elemek sokaságából a lényeg kiemelése nehézséget jelent a kommunikációs 
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problémával küzdő kisgyermek számára. Gyakran előfordul, hogy az ilyen típusú 

kezdeményezéseken nem vesznek részt az autizmussal élő gyermekek, ennek ellenére 

később jó mechanikus memóriájuk segítségével el tudják mondani a verset vagy szó szerint a 

mese egy-egy részletét. Az ok-okozati összefüggések, valamint szereplők jellemének önálló 

megfogalmazása a nyelvi és elvonatkoztatási nehézségek miatt csak korlátozottan elvárható. 

Az irodalmi művekből levezetett szókincsbővítés valószínűleg csak az érdekes szavak iránt 

érdeklődő gyermekeknél lesz megvalósítható, a többiek esetében a legtöbb felsorolt szó (pl. 

paszuly, kánikula, tarló) nem fog valódi szókincsbővülést jelenteni. 

Nem hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a beszédproblémával küzdő gyermekek 

egy része (megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszlexia-veszélyeztetettség) az aktív-

passzív szókincs, a nyelvtani rendszer terén jelentős lemaradást, hiányokat mutatnak. Sokszor 

olyan szavak, kifejezések jelentéstartalma hiányzik a beszédfogyatékos gyermek 

szókincséből, amelyek a többiek számára nem okoznak gondot. A feldolgozott tartalmaknál 

mindig meggyőződünk arról, hogy a szavak, kifejezések jelentésével tisztában van-e a 

gyermek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

- Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása. 

- A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak meg, 

mondják el élményeiket. 

- Lehetőséget kell teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására. 

- Képessé kell tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. Jó 

lehetőség erre a beszélgetőkör a Montessori csoportokban. 

- A gyermekek szókincsének folyamatos fejlesztése. 

- A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a helyi 

kifejezés eszközeit variálni. 

- Beszéd megértés fejlesztése. 

- Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása. 

- A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 

- A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása logopédus bevonásával történjen. 

 

A ma embere számára azonban az életben való sikeresség elengedhetetlen feltétele 

valamilyen idegen nyelv ismerete és korai elsajátítása. Különösen igaz ez az Unióhoz való 

csatlakozás óta, hiszen az Unió kitágította az életteret az emberek számára. Ezzel a 
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lehetőséggel azonban csak azok az emberek tudnak majd élni, akik az anyanyelvük mellett 

több idegen nyelvet is beszélnek. A mai felnövekvő gyermekeknél már nem az lesz a kérdés, 

hogy beszél-e idegen nyelvet, hanem hány idegen nyelven tud kommunikálni. Tudjuk 

azonban azt is, hogy ez ma még csak azok számára biztosított lehetőség, akiknél a 

családtagok valamelyike beszél egy idegen nyelvet vagy anyagi lehetőségei megengedik, 

hogy megfizessen nyelvtanárt. Óvodánkban nyelvet beszélő óvodapedagógusok által tudjuk 

biztosítani a kisgyermekek számára a nyelvtanulás korai lehetőségét, szem előtt tartva az 

esélyegyenlőség biztosítását.  

A legjobb módja az idegen nyelv elsajátításának óvodáskorban azonban az, ha a 

kisgyermek a nyelvvel hétköznapi helyzetek, tevékenységek során kerül kapcsolatba. Éppen 

ezért az idegen nyelvet beszélő óvodapedagógusok a mindennapi tevékenységek során 

ismertetik meg a kicsiket az idegen nyelvvel. Így a gyermekek spontán módon, észrevétlenül 

ismerkednek az idegen szavakkal, mondatokkal, nyelvtani szerkezetekkel. A sérült 

gyermekek számára is fontos ez a találkozás egy másik nyelvvel; sajátos dallam és 

ritmusvilágával hatást gyakorolnak a hallgatóra, kitágítja a gyermekek számára a nyelvi 

környezetet, segíti őket az idegen ajkú emberek elfogadásában. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az idegen nyelvi nevelés fejlesztésében: 

- Beszélgetésre alkalmas nyugodt, hallgató/beszélő, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása. 

- A gyermekek szókincsének folyamatos fejlesztése. 

- Beszéd megértés fejlesztése, beszédgátlások oldása. 

- Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása. 

 

7.1.2. A környező világ megismerése matematikai tartalmakkal 

Programunk az ismerettartalmak komplex kezelésére a komplex óvodai foglalkozások 

keretén belül megvalósuló fejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Felfogásunk azonban a 

matematikai nevelés önállóságát is hangsúlyozza. Az óvodában a gyermek életkori 

sajátosságait figyelembe véve a matematikai tanulás több formája valósul meg: 

- utánzásos, minta - modellkövető, 

- spontán, játékos tapasztalatszerzésre, az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre 

épülő tapasztalatszerzés, 

- gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás, 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok, 

- az óvónő által kezdeményezett foglalkozások. 
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A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés épít 

ezekre a korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára 

fontos, érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskort jellemző 

gondolkodási sajátosságokkal (invariancia, állandóság hiánya) a matematikai nevelés 

folyamán is számolunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai 

ösztönzéseket kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes fejlődését biztosító 

módszerekkel. Az óvodáskort jellemző fejlődésbeli egyenetlenség, a korai családi fejlesztés 

eltérései azt sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet jelöljünk meg: 

Az első szint: bevezetés a matematikába, - általában a gyermek 5. életévéig tart.  

Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a 

matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. 

A második szint: az intenzív fejlesztés szakasza, - az 5-6-7. életévben. 

Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. Eligazodás a gyakorlati 

életben a tevékeny élet megkedveltetése. 

A tevékenységek végzése, a különböző élethelyzetek, a folyamatos cselekedtetés 

rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai 

tapasztalatok szerzése. A komplex foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a korábban 

mozaikszerűen megszerzett benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok 

körét szélesítsük és mélyítsük, a spontán tanultakat rögzítsük.  

Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből 

fakadó tanulás, a gyermek ötödik életéve után egyre gyakrabban igényli, és képes is kisebb-

nagyobb csoportban az óvodapedagógus által irányított formában, a mélyebb és sokoldalúbb 

összefüggések feltárására. Az óvodapedagógus és a társak jelenléte mobilizálja a gyermekek 

tanulási teljesítményét, tudását, viselkedésének és magatartásának tartalékait.  

A matematikai nevelés tartalma szoros kapcsolatban van az életre neveléssel. A 

gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái természetes 

napi szituációkban megfigyelhetők. Játék és szabadidőben folyamatosan létrejönnek olyan 

szituációk, melyek alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére. 

A montessori pedagógia is a matematikai gondolkodás fejlesztésében a tapasztalatra 

helyezi a hangsúlyt. Sokféle eszköz áll a gyermekek rendelkezésére a tapasztalatszerzésben: 

piros-kék rudak, „orsós” doboz, kartonból kivágott számjegyek, dörzspapírból készült 
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számjegyek, színes gyöngyrudak, aranynégyzet, piros korongok… Fontos, hogy figyelembe 

vegyük minden gyermek haladási tempóját, és tudni kell, hogy mit mikor mutassunk be. Az itt 

szerzett tudásra is igaz, hogy csak annyit ér, amennyire a mindennapokban alkalmazni tudjuk. 

A montessori pedagógusnak rá kell irányítani a figyelmet a mindennapi életben a 

számlálásra, a dolgok számbeliségének észrevételére. A matematika iránt fogékonyabb 

gyerekek a Séguin táblákkal játszva tanulják a helyi értékeket is. A geometriai fogalmakkal 

való ismerkedéshez segítség a síkidom szekrény, a mértani testek és a mértani titokzsák.  

 

Tekintettel arra, hogy az autizmussal élő kisgyerek esetében a fejlesztésre szánt idő 

jelentős részében a szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére kell koncentrálnunk, 

ezért nem tekintjük célnak valamennyi matematikai fogalom feldolgozását, megértetését. A 

válogatás szempontja a mindennapi életben való gyakorlati alkalmazás valószínűsége. Az ő 

esetükben mindig sokrétű vizuális támogatásra van szükség. A memóriajátékok és puzzle-k 

készítése és használata matematikai ismeretek gyakorlásakor hasznos eszköz, mert ezekben a 

feladatokban általában az autizmussal élő kisgyermekek is jól tudnak teljesíteni jó vizuális 

memóriájuk segítségével. 

A geometriai fogalmak (pl. szimmetrikus alakzatok) vizuális bemutatáson alapuló tanulása 

nem okoz különösebb gondot, de az alakzatok jellemzése, a gyermek által készített formák 

bemutatása, önálló magyarázata nem elvárható. A számlálás elsajátítása általában 

mechanikusan történik, a mennyiségek megmaradásának megértése önmagában nem okoz 

gondot, annál inkább a megfelelő szóhasználat elsajátítása (több, kevesebb, ugyanannyi). 

Az általánosítás nehézsége alapproblémája az autizmusnak, a csoportosítás, sorba rendezés 

egyes autizmussal élő kisgyermek esetén sztereotip tevékenységként jelenik meg. A szabály 

kiemelését mindig megelőzi a csoportosítás vagy a sor folytatásának feladata. 

 

A megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszlexia-veszélyeztetettség, diszfázia, 

vizuomotoros koordinációs zavar, organikus eredetű pöszeség esetén a matematikai 

képességek terén jelentős elmaradást mutathatnak a beszédfogyatékos gyermekek. A 

sorrendezési képesség zavara miatt hibás a számlálás (számsort rosszul alkot, elemeket 

kihagy, felcserél), a nyelvi nehézségek miatt fejletlen a matematikai szókincs, a 

mennyiségeket nem tudja számnevekkel egyeztetni. Az alak-háttér észlelés zavara a 

mennyiségállandóság bizonytalanságát és a mennyiség-felismerést nehezíti. Problémát 

okozhat a relációk megértése és alkalmazása, az azonosság-különbség megfogalmazása, a 

megadott szempontok szerinti csoportosítás. 
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Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén: 

- Az óvodapedagógus feladata eszközök, és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a 

gyermekek érdeklődését, és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számunkra 

matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését. 

- A komplex matematikai foglalkozásoknak vagy kötetlen kezdeményezéseknek minden 

esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. A 

matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten szükséges megvalósítani. 

- Az egyes sérülés-specifikus jellemzők megismerése a matematika terén. Egyéni 

matematikai tapasztalatszerzés megszervezése a sérülésnek megfelelő módszerekkel, 

eszközökkel. 

 

7.2. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások 

 

7.2.1. Természet – társadalom – ember - kozmikus nevelés (környező világ tevékeny 

megismerése) 

 

Ez a komplex foglalkozás, mint elnevezéséből is kitűnik, szeretné egységben mutatni 

és érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben érzékelhető. Nem vagyunk hívei a 

szétszabdalt, szeletelt foglalkozásoknak, mert azok nem képesek az életben megmutatkozó 

sokszínűség mellett az összefüggések feltárására.  

Pedagógiai programunk célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy 

a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ 

megismerésében a közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre építünk. A természet 

szeretetére, a környezettudatos viselkedésre neveljük a gyermekeket, természet közeli élettel, 

a természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermekek számára. 

Azt erősítjük, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember 

felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A 

tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a komplex foglalkozások 

legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében zajlanak. A séták, 

kirándulások, a játszótéren és a közeli parkokban vagy az élősarokban végzett tevékenységek 

tanulási, tapasztalási lehetőséget kínálnak a gyermekeknek. Sokszínűen felhasználható 

eszközök lehetnek ennél a tevékenységi területnél az infokommunikációs eszközök. 

Lefényképezhetjük, lefilmezhetjük a közös természeti környezetben szervezett 

tapasztalatszerzést, és szükség szerint később felhasználhatjuk ezeket az élmények, 

tapasztalatok felidézésére, motivációra, emlékezetfejlesztésre. A hangok világának 
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megismerése, kedvelt zenei szemelvények meghallgatása, felhasználása a CD lejátszók 

segítségével épülhet be a foglalkozásokba. A természeti kisfilmek, diafilmek vetítése 

színesíthetik a környező világ megismerését.  

A komplex foglalkozás tehát csak átvitt értelemben nevezhető valódi foglalkozásnak. 

Inkább komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos 

megfigyelések révén tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő folyamatokról és 

összefüggésekről. A természet és környezetvédelem része a szelektív hulladékgyűjtéssel való 

ismerkedés, a közeli hulladék-lerakóhellyel való ismerkedés, az energiáinkkal való 

takarékoskodás, az állatok szeretete, és védelme, a környezettudatos viselkedés is. 

Új kihívások elé állítanak a társadalomban tapasztalható devianciák, melyek arra ösztönöznek 

bennünket, hogy a gyermekeket ideje korán készítsük fel az ártalmak elkerülésére, pl. az 

egészségvédelem, egészségtudatos magatartás, megfelelő közlekedési morál kialakítására, a 

környezettudatos viselkedés, a fenntartható fejlődés, „Ovizsaru” program.  

A környezetvédelem, állatvédelem, a felelős állattartás, a figyelemfelkeltés a 

környezettudatosságra magában hordozza a különböző országos, ill. világot átölelő 

kezdeményezésekben való részvételt, mozgalmak mellé való állást, különböző jeles napokról 

való megemlékezést. Ezeknek teret adunk és a gyermekekhez közel visszük élve az érzelmi 

nevelés gazdag eszköztárával. (pl. Föld Napja, Víz napja, Szelektív hulladékgyűjtés Napja, az 

Állatok Világnapja, a Zölden jobb mozgalom…). 

Már az óvodában felkészítjük a gyermeket arra, hogy társadalomban élünk, ami a 

közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A demokratikus társadalomban való életre 

készítjük fel, amelyben különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett. 

Megéreztetjük a gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját lelkiismeretének 

megfelelően dönteni, támogatjuk a lelkiismereti szabadságot. A tolerancia, mások 

véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben tartása arra neveli a gyermeket, hogy 

képes legyen elfogadni másokat. Természetesen ide tartozik a mások (idősebbek, felnőttek, 

társak, fogyatékkal élők, más kultúrák), egymás tisztelete és elfogadása is. Ilyen pedagógiai 

légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége, és természetes viselkedési formájává válik a 

más felfogásokkal szembeni tolerancia, mások melletti szolidaritás.  

 

Születéstől – felnőttkorig 

A természet – társadalom – ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés 

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

környezettel való szoros kapcsolat az életfolyamatok újrajátszása nemcsak arra ad lehetőséget 
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a gyermeknek, hogy a benne lévő feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti számára a 

társadalomba való későbbi bekapcsolódást, szocializálódást.  

A születéstől – felnőttkorig címmel megfogalmazott komplex foglalkozások magukba 

foglalják a testápolástól, az egészségvédelemtől, egészséges életmódtól, a közlekedésig, a 

családtól a helyes viselkedésig mindazt, ami a gyermekeknek támpontot nyújthat a 

környezetében meglévő szabályok, normarendszerek megismeréséhez és gyakorlásához. Ez a 

komplex foglalkozás hagyományos értelemben nem is nevezhető foglalkozásnak, hiszen 

játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában megvalósíthatók. A szokások 

elsajátítása, a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges magatartásformák kialakítása 

játékosan valósul meg, a gyermek érdeklődésének és igényeinek figyelembe vételével.  

A gyermekekre leselkedő veszélyhelyzetekre segíti a gyerekeinket felkészíteni az 

„Ovizsaru” program, mely szervesen épül bele a gyermekek mindennapos tevékenységei 

közé, kihasználva az adódó lehetőségeket. A drámapedagógiai elemekkel tűzdelt szituációk 

gyakorlása közben szereznek a gyermekek jártasságot, hogy adott veszélyhelyzet esetén mi a 

helyes magatartás, kitől és hogyan kérjenek segítséget. Nem a félelemkeltés a célunk, hanem 

a gyermekek megsegítése, hogy adott esetben tudjanak mihez nyúlni és megfelelően, 

pánikmentesen cselekedni. 

A mai rohanó életmódot folytató, stresszes környezetben, mozgásszegény életet élő és 

egészségtelenül táplálkozó felnőtt társadalom rossz példát mutat a felnövekvő nemzedéknek. 

Fontos feladatunk, hogy utat mutassunk a gyerekeknek egy egészségesebb életmód 

kialakításához, hogy felnőttként egészséges életet élhessenek. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatban néhány sajátos jellemzőt ki kell 

emelni a környező világ megismerésével kapcsolatban is: 

Az autizmussal élő kisgyermek számára mivel az idő elvont fogalom, ezért a legtöbbjük 

számára teljesen érthetetlen. Az idő múlását, az évszakok körforgását mesék, versek helyett 

célszerű a gyermek személyéhez kötődő, vele megtörtént eseményekkel érzékeltetni, és ezek 

képi feldolgozásával gyakoroltatni az időbeli sorrendiséget. A családdal kapcsolatos 

információk tudatosítása, feldolgozása, rendszerezése is nagyon fontos feladat az ő esetükben. 

A családi események, élmények felidézésekor képeken túl konkrét kérdésekkel támogatjuk a 

koherens történet megfogalmazását. 

Beszédfogyatékos gyermekeknél a megismerési folyamatnak több állomásánál is 

zavarok léphetnek fel. Az egyes részképességek deficites működésénél például jellemző, 

hogy a gyermek nem veszi észre a lényeges elemeket, figyelmét nem ragadják meg a tárgyak, 

jelenségek. A fejlesztés során kezdetben az egész bemutatására, megfigyeltetésére helyezzük 
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a hangsúlyt. Ezután bontjuk az egészet részekre, majd a részekből állítjuk össze az egészet. 

Legnehezebb feladat az egész felismertetése egy vagy több jellemző részletből. 

A viselkedés zavaros gyerekekkel (BTM) ez a tevékenység kizárólag akkor valósítható 

meg a csoportban, ha van segítő személyzet, gyógypedagógus, asszisztens, vagy a másik 

óvodapedagógus is bent van. A szabályok közös létrehozása és betartása elengedhetetlen. A 

túlmozgásos gyermeknél célszerű lehet eszköz alkalmazása is. 

 

Kozmikus nevelés: 

Fontos, hogy a gyermekeknek közvetlen kapcsolatuk legyen a természettel. Célunk, hogy 

ne csak ismerjék, hanem szeressék is, legyen alkalmuk a természet legfontosabb jelenségeit 

megfigyelni és tevékenységükkel a természet ápolásához, védelméhez hozzájárulni. 

Csoportszobában legyen sok növény, akvárium, esetleg terrárium. A gyermekek érezzék a 

felelősséget, ami a növények ápolásával és az állatok gondozásával jár. A kisgyermeknek nem 

kell magyarázni az egyes élőlények védelmét, értékét, fontosságát, akkor, ha így élünk. 

Lehetőség szerint minél több tapasztalatra tegyenek szert az élményszerző kirándulásokon, 

sétákon. Legyenek elérhető helyen képeskönyvek, közösen készített albumok. Az érzékelést 

fejlesztő játékokkal, érdekes kísérletekkel, mikroszkóp használatával szereznek a gyerekek 

fontos ismereteket. A földrajzi ismeretek egyik legfontosabb eleme az időjárás megfigyelése, 

az időjárási mozgótábla, naptár készítése, a térkép és a földgömb jelenléte a csoportban. 

Csillagászati ismeretekre is szert tesznek a Hold és Nap járásának megfigyelésével, a 

csillagok elhelyezkedésével, fényességük megfigyelésével. 

Montessori pedagógia a kozmikus nevelés keretein belül taglalja az ember szerepét. 

Nagyon fontos, hogy már a kisgyermekeknek felhívjuk a figyelmét az emberi alkotásokra az őt 

körülvevő világban. A montessori pedagógiát jellemzi az egész emberiséget átható szeretet, 

egymás megértése, elfogadása, megbecsülése. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekeknek 

megtanítani, hogy az embereknek mindenhol azonos szükségleteik vannak, és hogy az idősek 

átadják a fiataloknak a tapasztalataikat. Montessori pedagógia legmagasabb célja a békére 

nevelés. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a foglalkozások megszervezésében: 

- Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat szerzését a 

természetben. 

- Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a 

gyermekek saját természeti és társadalmi környezetükből. 
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- Biztosítson minden eszközt (infokommunikációs eszközöket is) és lehetőséget a 

gyermekeknek, természetben való folyamatos tevékenykedtetéshez. 

- A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg. 

- Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok működjék. 

- Biztosítsunk lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy megismerkedhessenek a felelős 

állattartás szükségességével és módjával. 

 

7.3. Művészeti tevékenységek 

 

A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely ág művelése az egyetemes emberi 

kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődik. Az esztétikum már nagyon korai 

életkorban hat a kisgyermekre. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik, 

megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. Nagyon fontos a művészeti nevelés 

szempontjából az, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye 

körül a gyermeket. A szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája 

komoly hatást gyakorol a gyermekre. Nem lehet elégszer elmondani azt sem, hogy egy 

kellemes benyomást keltő, jó ízlésű óvodapedagógus mennyit tud tenni szinte észrevétlenül, 

saját példájával a művészeti nevelés érdekében. A művészet nem más, mint a világ 

megismerése sajátos nézőpontból, egyéni szűrőn keresztül. Mindez azt jelenti, hogy a 

művészeti nevelés mindenekelőtt az egyéniség kibontakoztatását jelenti. Ezért sohasem 

célszerű sémákat, felnőtt által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a gyermekekkel. 

Mindig arra törekszünk, hogy ő maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, a saját 

gondolatai, elképzelései mentén, a kreativitását fejlesztve. Csupán akkor nyújtunk ehhez 

segítséget, ha azt a gyermek maga kéri és igényli. 

A kreativitás az alkotó gondolkodás, az önkifejezés és cselekvés kialakítása a művészeti 

tevékenység legfontosabb feladata. Az újat alkotás, a változások elindítása, az önálló 

egyéniség kifejezése a kreatív emberek sajátossága. Az óvodáskorban hihetetlenül nagy 

lehetőségei vannak a kreatív képességek kibontakoztatásának. Az óvodában a gyermekek 

kreativitásának megnyilvánulását elsősorban az adott légkör, a nagy mozgás és szabadságtér, 

valamint a megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. A lehető legtöbb alkalmat adjuk arra, 

hogy a gyermekek érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket a játékban, az ének-zenében, a 

bábozásban, a rajzban, stb. kifejezésre juttassák. A tapasztalatszerzés itt is alapvető feladat. 

Minél több eszközzel ismerkednek meg a gyermekek, minél biztosabban kezelik azokat, 

annál több lehetőségük adódik önmaguk kifejezésére. Az óvodapedagógus felelőssége igen 
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nagy, mert amit az óvó néni szépnek lát, az neki is tetszeni fog. Ezért fontos, hogy jó ízlésű, 

művészetet kedvelő ember foglalkozzon a kisgyermekkel. 

A művészeti tevékenységek fogalom rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. 

Ebbe a fogalomkörbe a verselés-mesélés, az ének-zene, a bábozás, a tánc, a játék, a 

dramatizálás, a festés, az agyagozás, a rajzolás, a barkácsolás, drámajáték, népművészeti 

alkotásokkal való ismerkedés, készítésük kipróbálása éppúgy beletartozik, mint a környezet 

esztétikája. A művészeti tevékenységek tehát nem egy foglalkozást jelölnek, hanem olyan 

tevékenységeket, melyeket játékidőben vagy a szabadidőben éppúgy gyakorolnak a gyerekek, 

mint a nap folyamán bármikor. A komplexitás itt nem jelent mást, mint az életben egyébként 

előforduló jelenségek megörökítését valamilyen formában. Fontos lehetőségnek tekintjük, 

hogy az egy-egy művészeti ágban jeleskedő kollegák ötletekkel, tanácsokkal segítsék a 

többiek munkáját, illetve átjárhatóvá tegyük a csoportokat az ilyen jellegű foglalkozásokon 

való részvétel biztosításával a gyermeki szabad döntés alapján.  

 

7.3.1. Verselés, mesélés (irodalmi nevelés) 

Nem szükséges foglalkozási kereteken belül maradni, hiszen mesélni minden nap 

szükséges az óvodában. Nem teszünk különbséget a kezdeményezés vagy az elalvás előtti 

mese között. Mindkettő fontos a maga helyén és idején. A lényeg csupán az, hogy minden 

nap meséljünk vagy verseljünk valamilyen formában, reggel vagy délben, elalvás előtt vagy 

délután. A mese-vers kezdeményezések anyaga változatos, gerincét a magyar népmesekincs 

megismertetése adja, de megismertetjük a gyerekeket a klasszikus és kortárs irodalmi 

művekkel éppúgy, mint más népek irodalmi alkotásaival (különösen igaz ez a csoportban élő 

migráns gyerekek szülőföldjének irodalmával), a magyar mondavilággal. Lehetőséget 

teremtünk a gyermekek önálló szöveg és mesemondásához. Elősegítjük, hogy megfelelő 

eszközökkel el is játszhassák a gyermekek a nekik tetsző meséket. A gyakori ismétlést, a 

mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, erre tekintettel vagyunk. Kedvelt 

tevékenysége az óvodásoknak a bábozás és a dramatizálás. Mindkettő szorosan kapcsolódik a 

meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. Az irodalmi élmények feldolgozását elősegítjük 

különböző eszközök, anyagok, barkácsolási lehetőségek biztosításával. A mese-kitalálással a 

gyermekek kreatív képességeit fejlesztjük. A kitalált meséket diktafonnal, telefonnal 

rögzíthetjük, és akár saját mesekönyveket is készíthetünk belőlük. 

Az óvodáskorban a verselés nem öncélú verstanulást jelent, hanem a beszéd, mozgás 

összekapcsolása révén átélhetik a gyermekek a ritmizálás élményét is. A mozgás nemcsak a 

memorizálást könnyíti meg, de segít az agyféltekék működésének harmonizálásában is.  
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A mesék, versek nyelvezete, esztétikuma az anyanyelvi nevelés fontos eszköze, 

miközben fejlődnek a gyermekek erkölcsi tulajdonságai, világképe, érzelmi élete gazdagabbá, 

színesebbé válik, fejlődik belső képalkotása és nem utolsósorban segíti a gyermekeket a lelki 

egészségük megőrzésében. 

A versek, mesék megismerésén túl fontos küldetésünk az olvasóvá nevelés 

megalapozás, a könyvek szeretete. Ehhez kis könyvtárakat alakítunk ki a csoportokban, a 

gyermekek érdeklődésének megfelelő tartalmú könyvekkel. A szabadidős tevékenységek 

közé beemeljük a képeskönyv nézegetést, a könyvből történő felolvasást. Ösztönözzük a 

családokat a mesefelolvasásra. Könyvtárlátogatásokat szervezünk a gyerekeknek. 

Kíváncsiságukat a világ dolgai iránt a könyvek világán keresztül is kielégítjük. Kutakodunk, 

olvasgatunk érdekességeket, beszélgetünk a képekről, illusztrációkról, magunk is készítünk 

mesekönyveket, képeskönyveket a gyermekek illusztrációi segítségével.  

A szorongó gyermeknek nem lesz gondja az új vers meghallgatásával és minden 

bizonnyal a rajzolással sem. A vers visszamondását tőle nem kérjük számon, vagy csak úgy, 

ha több gyerek mondhatja egyszerre. Ha erős a beszédfélelme, képsorozatot adunk neki azzal 

a feladattal, hogy rendezze sorba azokat a vers alapján. 

A beszédfogyatékos gyermeknek olyan képi, mozgásos stb. kapaszkodókat adunk, amelyek 

megkönnyítik számukra a verbális információk befogadását. Nagy részüknél tapasztalható az 

emlékezeti teljesítmények gyengesége, ezért a versek, mondókák megtanulása kis lépésekben 

történik, és gyakran ismételjük azokat. A dadogók és más motoros beszédproblémákkal 

küzdők esetében, ahol a beszéd verbális megvalósítása ütközik akadályokba, a 

foglalkozásokon sokszor a vizualitás dominál. 

 

7.3.2. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka (vizuális nevelés) 

Ezek a tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. A feladat elsősorban az, 

hogy biztosítsuk a zavartalan sokrétű tevékenykedés külső feltételeit. A gyermekek számára 

megszokott és elérhető, hogy mindig rendelkezésükre állnak többféle anyagok és eszközök, 

amikkel a gyermek fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. Nagyon célszerű a vizuális 

tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad, önálló 

tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. Szokás kérdése, mennyire 

képesek a gyermekek a környezetüket ilyen széles skálájú tevékenységrendszer mellett is 

rendben tartani.  

Ahhoz, hogy kibontakozhasson a gyermekek alkotókedve, teljes önállóság szükséges. 

Az ötlettől a megvalósításig főként bátorítást, útmutatást és egyénre szabott, fejlesztő jellegű 
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értékelést, megerősítést várnak a gyermekek. Az óvodában lehetőséget biztosítunk a 

gyermekeknek arra, hogy bármikor kipróbálhassák, gyakorolhassák képességeiket. Minden 

csoportszobában kis sarkokat vagy szekrényt biztosítunk, ahol a barkácsoláshoz szükséges 

eszközöket, felszereléseket, anyagokat tároljuk. Nagy hasznát veszik ennek a gyermekek, 

hiszen például a nagyobbak szerepjátékához bármikor kiegészítő eszközök készülhetnek és a 

kisebbek is örömmel ismerkednek meg a különböző szerszámokkal. 

A vizuális tevékenységek jó alkalmat biztosítanak számunkra, hogy megismertessük a 

gyerekeket a háztartási hulladékok újrahasznosításával a barkácsolás keretein belül. A 

kreativitás fejlesztésén túl fontos nevelőértékkel bír a környezettudatos magatartás 

kialakításának segítése által. 

A vizuális tevékenységek során a gyerekek sokféle eszközzel, anyaggal találkoznak, 

melynek során fejlődik eszközhasználatuk, finommotorikájuk. Sokféle technikát ismernek 

meg, és megtanulják a technikai fogások önálló használatát. Ismerkednek a népművészet, a 

magyarság motívumaival, ősi jelképeivel. Cél az önállóság biztosítása, a kreativitás megélése, 

támogatása és a magyarságtudat kialakulásának támogatása a vizuális nevelés eszközeivel. 

A montessori pedagógia a rajzolást, festést az óvodás gyermek számára az önkifejezés 

eszközének tartja. Sokféle eszköz, technika bemutatása a feladata az óvodapedagógusnak. A 

már megismert anyagokat, technikákat a gyermekek számára elérhető helyen kell tárolni, 

hogy bármikor elérhessék azt és használhassák. Kivételt képeznek ez alól a barkácsoláshoz 

használatos eszközök, mert azt a gyermekek a fokozott balesetveszély miatt csak felügyelet 

mellett használhatják.  

Szorongó, nem szívesen megnyilvánuló gyermekek esetében a rajzolás, festés, 

szobrászkodás terápiás eszközként is megjelenik. A megszülető alkotások az érzések, 

gondolatok kifejezésének csatornájává válnak, csökkentve a verbalitáshoz kapcsolódó 

kommunikációs feszültséget. 

A BTM-es gyerekek többségének komoly gondjai vannak a rajzolással. Nehezen élik meg a 

teret, azt pedig síkba áttranszformálni még nehezebb. Sokszor türelmük sincs leülni, rajzolni, 

és a többszöri kudarc még inkább elveszi kedvüket a vizuális tevékenységektől. 

Formaazonosításuk, formafelismerésük gyengébb. Bevihetünk azonban a csoportszobába egy 

álló táblát, amelyre a gyerekek állva firkálhatnak. A szekrények nagy felületére 

csomagolópapírt ragaszthatunk, erre szintén rajzolhat akár filctollal is, amely erős színe miatt 

kedveltebb, és jobban siklik a papíron. A lényeg, hogy minél nagyobb felületen élhesse meg a 

rajzmozgást. Könnyíthetjük a dolgát vastag, háromszögletű ceruzával vagy kavicskrétával is, 

ezzel a helyes fogást segítjük elő. 
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Beszédfogyatékos gyermekek egy részénél (diszlexia-veszélyeztetettség, diszfázia) 

gyakran tapasztalható tünetek a vizuális észlelés zavarai: formaészlelési, térészlelési 

problémák, a soralkotás nehézsége, valamint a finommozgások zavarai, a két testfél hiányos 

lateralizációja, a kialakulatlan kezesség. A bal-jobb megkülönböztetése, a téri tájékozódás 

nehézséget jelenthet. 

Az autizmussal élő kisgyermekek szimbolikus gondolkodása sérült, ami 

megfigyelhető a vizuális tevékenységek esetén is. Egyesek például nem szívesen rajzolnak, 

rajzaik sematikusak. Ezek a gyermekek csak akkor rajzolnak, ha nagyon pontos instrukciókat 

kapnak, és kötelező a feladat elkészítése. Mások sokat és szépen, magas színvonalon 

rajzolnak vagy használnak bármely más technikát, de alkotásaik sztereotip jellegűek, 

témaválasztásuk egysíkú, motívumaik egyformák, a művek gyakran jól tükrözik a 

gondolkodás merevségét. A különféle technikák elsajátítása nem okoz feltétlenül nehézséget. 

Fontos, hogy a gyermekek minél többféle képi kifejezésmódot megtanuljanak, mert gyakran 

fontos önkifejezési eszközhöz jutnak. A sérült szociális-kommunikáció kompenzálására és az 

alkotások elkészítése örömforrást is jelent. 

 

7.3.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A magyar óvodai zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, 

mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. 

Szinte valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertetünk a 

gyermekekkel. A néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan, 

megújulva megtartotta kapcsolatát az életre neveléssel. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó 

mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés, vagy séták és 

kirándulások. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy 

körjátékok játszására. A komplex foglalkozások inkább összefoglalják, elmélyítik a 

gyermekek ismereteit, és alkalmat adnak a képességek fejlesztésére. 

Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az 

esztétikai nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. A Kodály Zoltán útmutatásai 

alapján Forrai Katalin, Kokas Klára és a népi autentikus játékokat alkalmazó Sándor Ildikó 

vagy az „Így tedd rá!” tánctanítás módszertana által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés 

alapjaira épülő fejlesztés a tevékenységközpontú óvodai nevelésen belül hatékonyan 

megvalósítható, de felhasználjuk a gyermekek zenei nevelésében az autentikus, klasszikus 

zenei műveket éppúgy, mint a nemzeti, etnikai kisebbségek és migráns gyermekek 

kultúrájában fellelhető zenei alkotásokat élő előadásban vagy akár CD-n hallgatva is. Ezzel 
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biztosítjuk a néphagyományéltetés, a nemzeti identitás és az ének-zenei nevelés 

színvonalának megőrzését. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a népi hagyományok, játékok, 

mondókák, dalok, szokások megismerésének. Egyes ünnepkörökkel (húsvét, Luca-nap, 

advent, pünkösdölés, Márton-nap, szüret, zöldágjárás…) csoportonként más- és más 

formákban ismerkedünk. A nagyok játékfűzésekkel szórakoztatják a kicsiket, csalogatják őket 

a közös játékba. A néptánc alapelemeivel ismerkedünk. Az improvizáció öröme, sokrétű 

fejlesztő hatása jótékonyan hat a kisgyermekek alakuló személyiségére.  

A montessori pedagógia eszközrendszerében a csendjáték, a zörejdobozok és a hangsor 

alkalmazása segítik a zenei hallás fejlesztését. A hangulat megteremtésének jelentős szerepe 

van a zenei nevelésben.  

A csendjáték: a montessori óvodai élet elmaradhatatlan mozzanata. A tevékenységi idő 

végén az óvodapedagógus suttogó szavát vagy halk zeneszót meghallva a gyermekek halkan a 

helyre teszik a játékszereiket óvatosan, szinte zaj nélkül, és leülnek. A csendjáték elsődleges 

feladata, hogy a gyermekek meghallgassák a csendet. Miután elhelyezkednek, lehajtják a 

fejüket, becsukják a szemüket és „meghallgatják” a csendet. A csend hallgatása élménnyé 

válik, egyben a zenei nevelésnek az egyik alapmozzanata. Közben átélik saját benső 

hangulatukat, a csend áhitatát. Ezalatt rájönnek, hogy tökéletes csend soha nincs. 

Meghallanak olyan zörejeket, hangokat, amelyekre a mindennapi élet során nem figyelnek fel. 

Utána kinyitják a szemüket és megsúgják az óvónőnek, hogy milyen hangokat, zörejeket 

hallottak. Néha az óvónő maga is előállíthat felismerendő zörejeket, hangokat. A következő 

feladat: a földre rajzolt körön vagy elipszisen úgy körbe járni, hogy ne lépjenek le a 

vonalakról. Majd nehezíthetjük a feladatot csengő hordozással, vizes pohárvivéssel, 

átadással. Ebben finomodik egymásra figyelésük, harmonikus mozdulataik, 

metakommunikációjuk. Nagy élmény a mozgásingerek leküzdése, uralása önmagunkon. 

Mindenki egyformán felelős a csendért. A feladat teljesítése jó játék és ugyanakkor közös 

sikerélményt nyújt.  

A BTM-es gyerekekkel való foglalkozást egy emberrel szinte lehetetlen jól 

megvalósítani. Ők saját felügyeletet, saját figyelmet igényelnek. Oldjuk meg azt, hogy a 

türelmetlen gyermek az elején-közepén tehesse az érzelmeit a dobozba, de nem biztos, hogy 

még ezt is képes kivárni. Talán itt is megelégedhetünk a részfeladatban való részvétellel. 

Szorongó gyermekeknél a zenére való kreatív mozgásnak gátlásoldó hatása van. Azoknál, 

akiknél sokszor nyílt agresszivitás tapasztalható, a feszültségek levezetését érhetjük el. 

A zene, ritmus, mozgás fejlesztő hatása vitathatatlan beszédfogyatékos gyermekeknél, 

kiemelt jelentőséggel bír például dadogás esetén. A kötött ritmusú szövegek lelki és fizikai 
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értelemben vett oldó, lazító, megnyugtató hatásukkal általában enyhítik a tüneteket. Az új 

dalok megtanulása a hallási emlékezet gyengesége miatt jelenthet problémát a 

beszédfogyatékos gyermek számára (pl. diszlexia-veszélyeztetett vagy megkésett 

beszédfejlődésű, diszfáziás gyermekeknél). Sokféle ötlettel azonban segíthetünk. 

Képsorozatot rajzolhatunk vagy rajzoltathatunk, eljátszhatjuk a cselekményt, vagy egy-egy 

jellegzetes tárggyal segíthetjük a memorizálást. 

Mivel a zenei képességek nem sérülnek az autizmus fejlődési zavar miatt, az 

autizmussal élő gyermekek nevelésében a zene komplex módon és hatékonyan alkalmazható 

a sérült készségek kompenzálására, a fejlődésükben elmaradt készségek fejlesztésére. A zenei 

interakció lehetőséget ad a nyelv kialakulása előtti, preverbális készségek fejlesztésére, amely 

az autizmusban a beszélő gyerekeknél éppen úgy sérült, mint a nem beszélők esetében.  

 

Az óvodapedagógus feladatai a művészeti tevékenységek megszervezésében: 

- Úgy alakítsa ki a gyermekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző 

tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak 

- Biztosítson minél több eszközt (hangszerek, színes kották, CD lejátszó…), időt és helyet a 

művészeti tevékenységek gyakorlásához, ezzel is lehetőséget adva a gyermeki fantázia 

kibontakoztatásához. 

- Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására 

- Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását 

- Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket 

- Az óvodapedagógus a mindennapi mesélés, verselés, mondókázás biztosításakor ügyeljen 

a gyermekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör megteremtésére. 

 

7.4. Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő ismeretek, 

tevékenységek 

 

7.4.1. Mozgás: 

Pedagógiai programunk lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 éves gyermekek 

egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az 

egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító 

mindennapi mozgás nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés egymással 

szoros kapcsolatban állnak. A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy maximálisan 

biztosítjuk a spontán mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok 
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figyelembevételével. Minden adódó lehetőséget kihasználunk a nap folyamán a mozgásra. 

Rendkívül fontosnak tartjuk a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű 

biztosítását. A gyermekek napirendjét úgy állítottuk össze, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú 

terhelést, és lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó 

tevékenységeket. A mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerül a gyermekek 

egyoldalú igénybevételét elkerülnünk. 

Az egészség megóvásának és az egészséges életmód szokásainak megalapozását 

óvodáskorban kell elkezdenünk. A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a 

mozgás életformává válásának megalapozása az óvodai testi nevelés egyik fontos feladata, 

amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag, örömteli, változatos gyakoroltatásával 

érhetjük el. A megfelelő intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros 

képességek fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások 

eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgásműveltség fejlődésének. Az intenzív, változatos 

gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközökre van szükségünk. A jó eredmény eléréséhez az 

optimális tárgyi feltétel biztosításán túl azonban az óvodapedagógus és a gyermek aktív 

együttműködése is elengedhetetlen. A nyugodt, derűs légkörű, játékban gazdag, kellő 

intenzitású napi szintű testmozgás nemcsak a kondicionálás és koordinációs képességek 

fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez is. 

A mindennapi mozgás hatásának maximális kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és 

szubjektív feltételek, amelyek megsokszorozzák az egyébként elérhető eredményeket.  

A tervezett foglalkozásokon jellemző módon a kooperatív játékok túlnyomó többsége a 

jellemző, de fontos része a magyar népi kultúrából eredő mozgásos gyermekjátékokkal való 

ismerkedés is. Fontos szempont, hogy ezekben a játékokban mindenki részt vehet, senki nem 

esik ki, nincs végleges kirekesztés, nincs agresszió a játékban. Maga a játéktevékenység és a 

mozgásöröm áll a fókuszban, nem a teljesítmény és az eredmény. Ennek eredményeként 

mindenki boldog lehet a játék közben, és mindenki valakivel játszik. A mozgáskoordináció 

fejlesztésére a fejlesztő pedagógusaink segítségével összeállított mozgásanyagot is 

alkalmazzuk az iskola előtt álló gyerekek esetében. Lehetőséget biztosítunk a 

mozgáskoordináció zavarral küzdő gyerekek esetében az egyéni mozgásfejlesztésre is. 

Fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozások a mozgásfejlesztéssel kapcsolatos kívánalmaknak 

megfeleljenek.  

Az autizmussal élő gyermekek a mozgás szempontjából is nagy különbségeket 

mutathatnak. Vannak olyanok, akik életkoruknak megfelelően mozognak, vagy akár 

ügyesebbek is bizonyos mozgásokban (pl. mászás), mint kortársaik, de gyakran előfordul, 
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hogy mennyiségi és minőségi eltéréseket találunk az autista kisgyerekek mozgásfejlődésében. 

Fontos tudni az alábbiakat: A gyermek képességszintjének megfelelően előre jelezzük, hogy 

mikor lesz mozgás. Látható módon jelezzük, hogy a foglalkozás meddig tart, és ott milyen 

gyakorlatok lesznek. Erre a legmegfelelőbb módszer, hogy az eszközöket olyan módon 

helyezzük el, hogy azok egyértelműen jelezzék a gyermekeknek, mit kell csinálniuk. Ha 

utánzás útján nem sikerül a feladatokat elsajátíttatni, akkor a gyermekek mögé állva, velük 

együtt végezzük el a gyakorlatot. Ha a mozgás eleinte még nem öröm a gyermek számára, 

akkor használunk külső motivációt, amely egyénenként változhat.  

A pedagógiai megfigyelés módszerével előzetes felmérést készítünk a következő területeken: 

• A gyermek utánzási képessége 

• Beszédértésének szintje 

• Együttműködési képesség felnőttel, gyerekkel 

• Frontális irányítás elfogadása 

• Figyelem más gyerekek jelenlétében 

A verbális utasítások mellett/helyett igyekszünk mindent bemutatni. 

A beszédfogyatékos gyermekek többségéről elmondható (köztük elsősorban a 

dadogókról), hogy nemcsak beszédképességeik, hanem kommunikációs rendszerük is, 

valamint annak fejlődése is akadályozott. Mozgásos önkifejezésük (gesztus, mimika) 

legtöbbször gátolt. Személyiségükben is sérültek: a meg nem értettség, a sorozatos kudarcok, 

az esetleges peremhelyzet szorongóvá tehetik őket. Vagy éppen ellenkezőleg, hipermotilisak, 

nehezen kezelhetők, esetleg agresszívak lehetnek. Vitathatatlan, hogy a mozgás felszabadítja 

a beszédhibás gyermekben felhalmozódott feszültséget, gátlásokat. Másfelől hatalmas nyelvi 

anyagot is megmozgat (beszédértés, szókincs). Hasznos, ha a mozgásfejlesztő gyakorlatot 

előzetesen vagy utólagosan verbalizáltatjuk, („Mondd, hogy mit csinálsz!”), így erősítve a 

grammatikai viszonyokat, szókincset. 

A BTM-es gyermekek esetén az elemi mozgásokra nagy hangsúlyt fektetünk, mert 

gyakran előforduló probléma, hogy a mozgásfejlődési lépcsőfokok némelyike kimarad, vagy 

később jelenik meg. Ezt mindenképpen pótoljuk, korrigáljuk. Ha figyelemzavar is társul a 

problémához, akkor a részekre bontott egyszerű utasítások ugyanúgy segítik a gyerekeket, 

mint a több csatornán érkező információ. Gondot jelenthet számukra a mozdulatok fékezése 

ill. a gyors kifáradás a nagyfokú figyelemkoncentrálás miatt.  

A részképességzavaros gyermekek fejlesztésében kiemelt szerepet kap a 

mozgásfejlesztés. A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amelynek a segítségével hatni 

lehet az idegrendszerre. A fejlesztés célja a hibás funkciók leépítése, helyes irányba terelése.  
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A mindennapi mozgás objektív feltételei 

Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni. Mivel a foglalkozásokat döntő 

mértékben a tornateremben valósítjuk meg, ezért célszerű különböző pályákat kialakítani. A 

változatos eszközállományunk (pl. mozgáskotta, Wesco készletek, kéziszerek, marokzsákok 

stb.) jó lehetőség a gyermekek mozgásfejlesztéséhez. Szintén jó lehetőséget nyújtanak a 

különböző mozgások gyakorlására, kirándulások alkalmával, a füves területek, dombok, 

melyeken csúszkálhatnak, kúszhatnak, futhatnak, szökdelhetnek, gurulhatnak a gyermekeink. 

A füves, sík és dombos terület mellett az aszfaltos, kavicsos területet a játszótér nyújtja.  

Hagyománnyá vált az intézményben a délutáni szabadidős tevékenységek tárházának a 

bővítésében a sport foglalkozások szervezése, ill. lehetőség szerint az úszásoktatás 

megszervezése minél több gyermek számára térítési díj ellenében. Az épületen belül vagy a 

tornateremben, a mindennapi testneveléshez, mindenkor nagy gondot fordítunk az 

alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési tárgyak épségére, tisztaságára, valamint 

arra, hogy könnyen elérhetőek legyenek, megfelelő számban álljanak rendelkezésre. Az 

eszközök előkészítése az óvodapedagógus, a gyermekcsoport és a dajka, gyógypedagógiai 

asszisztens aktív együttműködésére ad lehetőséget. 

 

A mindennapi mozgás szubjektív feltételei: 

Az óvodapedagógus személyisége, testi neveléshez, mozgáshoz való viszonya 

nagymértékben meghatározza a gyermekcsoportban folyó mindennapi testnevelés 

eredményességét. A testgyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való aktív 

bekapcsolódással kedvezően motiválhatja a gyermekeket, építve utánzási hajlamukra, segítve 

a rendszeres testmozgáshoz való pozitív viszonyuk kialakulását. Az örömmel, derűs 

légkörben, együttesen végzett gyakorlás hozzájárul az egészséges életmód szokásainak 

megalapozásához is, ezért nagyon lényeges, hogy az óvodapedagógus minden 

megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen mozog együtt a gyermekekkel és örül a 

gyermekek mozgásban elért sikereinek. Az óvodapedagógus dönti el, hogy a mindennapi 

testnevelés 20-30 perce alatt egy-egy mozgáscsoport gyakorlásával, tánccal esetleg mozgásos 

játékokkal tölti ki az időt. 

 

A mozgásfejlesztés feladatai: 

- Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni. 
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- Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető mozgásformák 

gyakorlása által. 

- Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke 

- A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket 

- Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi mozgás megszervezésében: 

- Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél 

hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra 

- Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának feltételeit. Adjon ötleteket, irányítsa 

a gyermekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a legoptimálisabb terhelést 

biztosító napi mozgáshoz 

- Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegye 

lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés, mozgás örömet jelentsen a gyermekek számára. 
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8. A TANULÁS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI 

 

Az óvodai nevelésünk céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai ráhatások 

rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg. Az óvodapedagógus 

számára alapvetően fontos feladat a teljes tanulási folyamat tudatos átgondolása még akkor is, 

ha jelentős mértékben építünk a spontán ötletekre, tapasztalatokra a szociális tanulás kínálta 

lehetőségekre. A tervezésben tudatosan számításba vesszük, hogy az egyes gyermekek 

fejlődési üteme különböző és a gyermekek fejlődését tekintve is különböző szinteken lehet 

egyik vagy másik képességét illetően. A nevelés és tanulás tervezése egymással szoros 

kölcsönhatásban valósul meg. A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon, 

éves periódusokban gondoljuk át, ám konkrét formában tervezni inkább havi 

periódusokban havi tematikus tervben célszerű, hiszen csakis ez esetben nyílik 

lehetőségünk a gyermekek spontán ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a 

nevelőmunkában való felhasználására. Ugyanakkor a tágabb időkeretek lehetőséget adnak a 

spontán kialakult élmények feldolgozására. A gyermeket foglalkoztató élmények, és 

tapasztalatok éppen olyan részei a tanulásnak, mint az óvodapedagógus által előzetesen 

átgondolt és megtervezett feladatok. Ezért a tervezés során külön is biztosítjuk a gyermeki 

tapasztalatok előre nem tervezhető tartalmának megjelenítését a tervező/megvalósító 

munkában. A gyermekek folyamatos megfigyelése, az óvodások élményeinek meghallgatása 

a közös élmények nyújtása a tervezés előkészítő folyamatához tartozik. Alapvetően a 

tevékenységek megtervezéséből kiindulva a nevelés-tanulás komplex egymásra hatását 

figyelembe véve tervezünk. Kevesebbet, de alaposabban, többoldalú tapasztalatszerzés és 

tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg. Az ütemtervünk egy éves ciklust ölel fel. A 

terv műveltségi területek szerint jelöli meg a cél és feladatrendszert és a tervezett anyagokat 

(tematikus tervekben), ebből könnyen meg tudjuk határozni a kitűzött célok megvalósulását 

szolgáló, esedékes, aktuális havi feladatokat a gyermekek igényeihez, érdeklődéséhez 

alkalmazkodva. Minden korcsoportra kidolgozott ütemtervek segíti az óvodapedagógusok 

tervező munkáját.  

A montessori csoportban tématervek alapján folyik a tanulás tervezése, a csendjátékot 

pedig külön tervezzük annak tartalmával és feladataival együtt.  

A pedagógusok pedagógiai szabadságukkal a tervezés tekintetében is élhetnek; 

hagyományos tematikus tervben éppúgy gondolkodhatnak, mint projektekben, témákban. 
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9. NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 

 

Az óvodai nevelés céljának eléréséhez, annak érdekében, hogy a családdal 

együttműködve felkészítsük a gyermekeket az életre, a pedagógiai ráhatások rendszerét kell 

alkalmaznunk tervszerűen, célirányosan. Ezt segíti a tervező munka. 

A követelményeknél a várható jellemzőket határozzuk meg a csoportok jellemzői 

alapján, figyelembe véve a gyermekek egyéni fejlettségbeli különbségeit. A gyermekek elé 

állított követelmények tehát mindig a gyermekek egyéni fejlettségéhez, sérülésének 

jellegéhez igazodnak, és annak fejlődési ütemét figyelembe véve változnak. A pedagógus 

feladata ennek figyelemmel kísérése, és meghatározása, ill. a fejlődés elősegítése a megfelelő 

feltételek, eszközök megteremtésével. 

Tervezésünk alapdokumentuma a saját fejlesztésű, elektronikusan vezetett 

csoportnaplónk. 

 

A fejlesztés módszere: 

A fejlesztés módszere az egyénre szabott, differenciált fejlesztés lehetőség szerint a 

csoport keretein belül. Az óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen 

kezdeményezés vagy kötött foglalkozás keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A 

fejlesztés, a foglalkozás formáját nem csak a gyermek életkora, hanem fejlettségi szintje is 

meghatározza. A gyermekek önállóan, spontán szerzett tapasztalatai nagyon jó kiindulópontot 

jelentenek az óvodapedagógus számára a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. A 

világban eligazodni készülő gyermek felkészítése az életre, feltételezi olyan szituációk 

megélését, ahol szabadon alkothat, dönthet, gondolkodhat, cselekedhet. 

A lényeg mindig az, hogy a cselekvés közben, cselekvések sorozatában való aktív 

közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek és valódi, a környezetben 

meglévő problémákkal foglalkozzon.  

Az óvoda feladatai közé tartozik a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek 

felismerése és fejlesztése (a tehetséggondozás). A fejlesztés legfőbb célja abban nyilvánul 

meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására és kifejtésére bátorítjuk, és 

képessé tesszük azok megoldására. Kreatív problémamegoldásra ösztönözzük a gyermeket. 

Ennek a kialakításához mindenekelőtt az szükséges, hogy az óvodában legyen elegendő idő a 

tevékenységekre és a tapasztalatszerzésre, minden segítséget kapjon meg képessége 

kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez. 

Ugyanakkor fontos feladatunk ezeknél a gyerekeknél a szociális képességek 
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kibontakoztatása, a felmerülő problémák kezelése. A tehetséggondozás újszerű színtere a 

tehetséggondozó műhelyek működtetése, ahova a gyermekek a pedagógusok és a szülők 

megfigyelései. ill. a gyermekek érdeklődése alapján kerülnek be az iskolát megelőző évben. 

A gazdagító programok célja, hogy a kiemelkedő képességeket tervezetten, - hasonló 

tehetségígéretek között – a kiemelkedő képességekre koncentrálva, annak fejlődésének teret 

adva támogassuk. A tehetségműhely fajták mindig a gyermekek képességeihez igazodva 

kerülnek beindításra.  

A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az 

értékelés tapasztalatai adnak támpontot a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól. 

 

A fejlesztés kerete 

- A teljes nevelési folyamat, amely részben osztott, vegyes vagy osztott csoportokon belül a 

gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú 

tapasztalatszerzésre épül 

- A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei:  

- irányított, spontán tapasztalatszerzés, 

- komplex foglalkozások rendszere, kötetlen és kötött kezdeményezések és 

foglalkozások 

 

A nevelés időkeretei 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, 

időbeosztását. A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermekek 

számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. Ez a 

fajta biztonság különösen fontos az alkalmazkodási nehézségekkel küzdő gyermekek 

esetében, akik csak ilyen légkörben képesek működni. 

A gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenységek és a pihenés 

váltakozó biztosítása. A napirend lehetővé teszi a szabadlevegőn való hosszabb idejű 

tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad 

kibontakoztatását. A napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, 

a játék kapja. A szabad levegőn való tartózkodás, a gyermekek szükségleteivel kapcsolatos 

teendők ugyancsak beilleszkednek a játéktevékenység egész napos folyamatába. Tavasszal és 

nyáron a szabadlevegőn való tartózkodás természetes része a gyermekek napi életének. A 

hűvösebb idő beköszöntével (-10
o
C-ig) szükséges a szabadlevegőn való mindennapi 

tartózkodás, csupán annak időtartamát csökkentjük. A napirend biztonságot ad és 
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állandóságot jelent a gyermek számára. A napirenden belül rugalmasan figyelembe vesszük 

az egyes tevékenységek időigényét. A rugalmas, párhuzamos napirend biztosítja a 

kiemelkedő képességű és sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő működtetését a 

csoportban. A napirend ezen kívül annak megfelelően, ahogy az évszakok változnak vagy a 

gyermeki tevékenységek fejlődése ezt indokolttá teszi, változtatható, módosítható. A napirend 

a gyermekek nyugodt napi életét biztosítja, figyelembe veszi a fejlődés közben bekövetkezett 

változásokat. A gyermekek szokásrendszerének alakításával biztosítjuk a napirenden belül 

megvalósuló tevékenységek végzésének zavartalanságát. 

 

A napirend általános időkeretei 12 órás nyitva tartás alatt: 

- játék és szabadidős tevékenység:  7 óra 

- étkezés, pihenés:    3 óra 

- öltözködés, tisztálkodási tevékenység:   1,5 óra 

- komplex foglalkozások naponta:  30-45 perc 

- csendjáték, beszélgetőkör   15-20 perc 

A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a 

körülmények, az évszakok, a váratlan események stb. hatására. 

Hetirend 

A napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő 

az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi 

életének megszervezéséhez. A hetirend, különösen a nevelési év elején teljesen másképpen 

alakulhat, mint a nevelési év végén. Különösen a beszoktatás idején figyelünk arra, hogy 

minél lazább, rugalmasabb hetirendet állítsunk össze. Később az iskolai életre való felkészítés 

során a hetirend és napirend pontosabb betartását helyezzük előtérbe. A hetirend 

összeállításánál arra figyelünk, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, 

kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy közös 

megvitatására. 

A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a hetirend a gyermekek 

életének észrevétlen szabályozója legyen. 

A hetirend általános tartalma és maximális időkeretei: 

Naponta 20-30 perc    A hét négy napján 30-45 perc 

Mindennapos mozgás    Matematikai tartalmú tapasztalatok 

Vers-mese     Művészeti tevékenységek 

Csendjáték     Természet-társadalom-ember 
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Beszélgetőkör     Mozgásfejlesztés 

 

Nevelési terv elemei fél éves időszakra: 

- A befogadás/beszoktatás/visszaszoktatás 

- A gyermeki szükségletek (gondozási feladatok, egészségnevelés, egészségfejlesztés, 

érzelmi nevelés) 

- Játék és tanulás-tevékenységek (tervezett, spontán tanulási lehetőségek, 

tehetségfejlesztés, felzárkóztatás, Montessori eszközök használata) 

- Szabadidős tevékenységek 

- Társas, közösségi tevékenységek (erkölcsi nevelés) 

- Munka tevékenységek 

- Anyanyelvi nevelés (ismerkedés az írott nyelvvel) 

- Szervezési feladatok 

A nevelési terv egyes elemeinek tagozódása: adott területtel kapcsolatos főbb célok, nevelési 

feladatok, pedagógiai munkát közvetlen segítők feladatai. Az egyes területeken a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos feladatok is megjelennek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: 

- Nevelési terv elkészítése, értékelése fél éves időtartamra. 

- Foglalkozások komplex tervezése – értékelése havi időtartamra. 

- Egyéni fejlesztések megjelölése azok tartalmával, értékelésbe ágyazása. 

- Hetirend és napirend összeállítása. 

- Montessori eszközök felhasználása 

 



 73 

 

10. ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS  

 

10.1. A nevelő - fejlesztő tevékenység ellenőrzése, értékelése 

A nevelő-fejlesztő munka értékelése nemcsak csoportra, hanem egyénre is vonatkozik. 

A gyermekek egyéni fejlődési ütemének, képességeik aktuális szintjének nyomon követése 

érdekében, előre megtervezett értékelőlapokat vezetünk. Értékelést a törvényi előírásoknak 

megfelelően legalább félévente egyszer végezzük. A fejlesztőpedagógusaink és a 

Szakszolgálat szakemberei mérik, - szükség szerint, felmerülő probléma esetén - a gyermekek 

beszédértését, megismerőképességeit, mozgásállapotát. 

Az értékelő lapokon jelöljük az általunk szükséges intézkedéseket, a fontosnak ítélt 

változásokat, eseményeket, a családdal való kapcsolattartás formáit, tartalmát. Az egyéni 

fejlesztés alapját az értékelő lapok képezik, melyekből kitűnnek a hiányosságok és a 

kívánatos fejlesztés iránya. Az egyéni fejlesztési terveket is az egyéni értékelőlapok 

tartalmazzák. Szükség szerint a pedagógusok egyéni döntése alapján mérőlapokkal mérik a 

gyermekek képességeinek alakulását. A montessori csoportban segédtáblázatokat használunk 

az egyes eszközök használatával kapcsolatban, ami segítheti a gyermekek féléves értékelését. 

A pedagógusok által összeállított értékelőlap alapján szülői kérésre a gyermekekről 

szakvéleményt állítunk ki. 

A csoport neveltségi mutatóit a féléves nevelési terv alapján értékeljük. 

A mérőlapokat felmenő rendszerben az Oviadminon keresztül vezetjük, amely az 

eredményeket összesíti is.  

 

10.2. A program megvalósulásának értékelése 

Az aktuális nevelési év értékelési szempontjait az Éves munkaterv tartalmazza. Az éves 

intézményi értékelés is kiterjed a program megvalósulásának eredményeire. 

A program megvalósulásának ellenőrzése értékelése a szakmai látogatásokhoz is 

kötődik, melyeket szakmai megbeszélés, elemzés, írásbeli értékelés zár le.  

A gyermekek képességeinek mérése a gyermeki fejlettségmérő-lapokon valósul meg, 

mely mutatja számunkra a problémákat, erősségeket. A pedagógus, vezetői és intézményi 

értékelés a tanfelügyeleti ellenőrzésekkel együtt képet adnak a program megvalósulásáról, 

eredményességéről.  
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11. AZ ÓVODA PARTNERKAPCSOLATAI 

 

11.1. Óvoda és család kapcsolata 

A legfontosabb partnerünknek a családokat tartjuk, úgy is, mint az intézmény közvetlen 

használóit, igénybe vevőit.  

Célunk a családi nevelésre alapozott óvodai élet megteremtése. Szükséges hozzá a 

szülők egyetértő támogatása. Ismertetjük a szülőkkel a programunk célját és alapelveit. 

Elégedettségüket, igényeiket évente mérjük, elemezzük. Szükség esetén új intézkedéseket 

tesztelünk és hajtunk végre az eredményesebb partnerkapcsolat érdekében. 

A gyermek fejlődését az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja. 

Fontosnak tartjuk a jó partneri kapcsolat kialakítását. A családokkal való együttműködést 

segíti a Szülői Szervezet. Törekszünk az egyre nyitottabb óvodai élet kialakítására, melyben 

a szülők segítő, támogató jelenléte egyre természetesebbé válik. Egyre több közös család-

óvoda programot tudunk eredményesen, nagy érdeklődéssel megvalósítani. A szülők 

igénylik, szeretik ezeket az alkalmakat. 

A nevelési év során több alkalmat teremtünk arra, hogy a szülők betekinthessenek a csoport 

életébe (pl. partnernapok…), kezükbe vehessék a montessori játékokat, eszközöket, 

megismerhessék azokat. Fontosnak tartjuk a folyamatos, kölcsönös információ, az állandó, 

rendszeres kontaktust megteremtését, amely nemcsak a gyerekek biztonságához járul hozzá, 

hanem az egészséges fejlődésükhöz is.  

Különösen fontos a szoros együttműködés a sajátos nevelési igényű, külföldi állampolgárok, 

migráns, roma, hátrányos és halmozottan hátrányos, kiemelkedő képességű gyermekeket 

nevelő családok esetében. 

 

Feladataink a partnerkapcsolat eredményes működtetése érdekében: 

- Megismerjük a családok szokás–szabályrendszerét, a problémával küzdő családok 

problémáit, 

- Kölcsönös bizalom, a másik fél tisztelete, az őszinte segítőszándék, empátia, tapintat, 

tolerancia jellemezze kapcsolatunkat 

- Családi programok által a kapcsolatok erősítése. 

- Gyermekek fejlődéséről folyamatos tájékoztatást biztosítani, különösen igaz ez a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek családjaival kapcsolatban. 

- Évente mérni a szülői elégedettséget kérdőív formájában, és a kapott jelzésekre 

reflektálni (vezetői és csoport szinten egyaránt). 
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- Szaktudásunk révén tapintatosan formáljuk a szülő szemléletét,  

- Faliújságokon, honlapunkon a nevelést segítő cikkek közzétételével nyújtunk 

segítséget, az egészséges életmódra nevelésnek is fontos segédeszköze az ezeken a 

helyeken elhelyezett tájékoztatók, 

- Kiemelt feladatunk a szülőkkel való együttműködés, a gyermek érdekének szem előtt 

tartása. 

- Meg kell értetni a szülőkkel, milyen fontos az, hogy esténként meséljenek elalvás előtt 

gyermeküknek. Ez erősíti az érzelmi kapcsolatot a szülő és a gyermeke között. 

- Segíteni kell a szülőkkel elfogadtatni, hogy otthon is engedjék gyermeküknek a 

munkafolyamatok elvégzését, ne végezzék el helyettük a munkát. Ha segíteni akar 

a felnőtteknek a házi munkában, tegyék ezt lehetővé. 

- Beszélni kell a szülőknek arról is, hogy ne legyenek előítéleteik a testileg 

fogyatékos, más nemzetiséghez, más etnikumhoz tartozó gyermekek iránt. A 

pedagógusok megfelelő hozzáállása sokat segíthet a szülők szemléletének 

alakításában. 

- Tájékoztatni kell a szülőket az „Ovizsaru” program tapasztalatairól, tanulságairól, 

teendőkről.  

 

Kapcsolattartás formái: 

–családlátogatás szükség szerint, 

–fokozatos beszoktatás (esetleg anyás beszoktatás igény szerint) 

–napi kapcsolattartás 

–fogadó óra, előadások 

–szülői értekezletek 

–szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek 

–óvodai faliújság 

–szülők tájékoztatása a gyermek fejlődésének eredményéről 

–lehetőséget adunk a szülőknek, hogy igény szerint megfigyelhessék gyermekeik 

viselkedését játék, foglalkozás alatt. 

Új kapcsolattartási formaként bevezetjük az internetes kapcsolat-felvételi és tájékoztatási 

lehetőséget saját weblap, levelező fórum, közösségi oldalak megnyitásával. 

Óvoda-család kapcsolatának fejlesztését a gyermekcsoportok programja tartalmazza. 
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11.2. Óvoda-Bölcsőde kapcsolata 

Mivel a gyermekeink nagy része a bölcsődékből érkeznek hozzánk, így fontos 

partnereink a bölcsődék is. A kerület bölcsődéibe évente egyszer ellátogatunk, amikor az 

óvodába készülő gyermekek szüleivel találkozhatunk. Ilyenkor bemutatjuk az óvodákat szülői 

értekezleten, majd kötetlen beszélgetés formájában az egyéni kérdésekre kaphatnak 

válaszokat az érdeklődők.  

A hozzánk, óvodába került gyerekeket meglátogathatják a volt bölcsődei gondozóik, ill. 

köszönő levél formájában ismerjük el a bölcsődei gondozók munkáját. Vezetői szinten több 

alkalommal találkozunk a bölcsődék vezetőivel, így szinte állandó kapcsolatban vagyunk 

egymással. 

 

11.3. Óvoda-iskola kapcsolata 

Harmonikus kapcsolat érdekében megismertetjük az iskolákkal az óvodai életünket, 

igyekszünk elfogadtatni s ehhez minden lehetséges fórumot igénybe veszünk. Keressük az 

együttműködés lehetőségeit. Szeretnénk elfogadtatni, hogy az óvoda az iskolai életre 

alkalmassá váló gyermekeket nevel; az egyéni képességek figyelembe vételével, a 

játékszabadság tiszteletben tartásával. Az iskolai munkára érlelés az iskolás első évek 

feladata. Az iskolába került gyermekek iskolai előmeneteléről tájékozódunk, tájékoztatást 

kérünk és kapunk az iskoláktól. Különösen fontos feladat a sajátos nevelési igényű 

gyermekek esetében az óvoda-iskola átmenet gondos előkészítése. Ennek érdekében 

szükséges a gyermeket befogadó intézménnyel a kapcsolat felvétel, még az iskolába lépés 

előtt. Ugyanakkor ösztönözzük az iskolákat az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 

érdekében is, hogy ismerjék meg az óvodai életet, az alkalmazott módszereket, eljárásokat. 

 

Kapcsolattartás formái: 

–óvoda és iskolalátogatás 

–kölcsönös tájékozódás a gyermekek egyéni fejlődési üteméről 

–szakmai tapasztalatcsere 

–továbbképzéseken való közös részvétel 

–egymás rendezvényeire, ünnepeire való meghívás 

–környező iskolák bemutatkozó tájékoztatása a nagycsoportosok szülői értekezletén, 

„sulibörze”. 

 -közös rendezvényeken való részvétel, iskolások fogadása. (pl. sportversenyek, Mese 

Világnapja rendezvények, közös flashmobok…) 
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11.4. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

A sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodánkba a bizottság javaslata alapján 

érkeznek, szakvéleménnyel. A fejlesztési irányok kijelölése és az eredmények mérése is 

az ő feladatuk. A Sajátos nevelési igény felmerülése esetén küldjük a gyerekeket a 

bizottság elé, ill a szakértői véleményen szereplő időpontban felülvizsgálatra is elküldjük.  

 

11.5. Szakszolgálat/POK/Óvodapszichológus: 

Logopédusok: 

A gyermekek beszédhibáinak feltárása és „orvoslása” az óvodában történik heti 

rendszerességgel a logopédusi kapacitás függvényében. A beszédfogyatékkal élő 

gyermekek esetében a logopédus a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság által a szakvéleményben meghatározott időkeretben foglalkozik 

ezekkel a gyerekekkel.  

Pszichológusok, fejlesztőpedagógusok: 

A gyermekek fejlettségének nyomon követésében, az iskolakészültség megállapításában, 

nevelési tanácsok kérésében, szakmai együttműködésben nyújtanak segítséget 

családoknak és az intézményünknek egyaránt. A tanulási részképesség zavarral küzdő 

gyermekek esetében biztosítják a fejlesztő pedagógusi ellátást a Szakszolgálat épületében. 

Óvodapszichológus heti rendszerességgel végzi a pedagógusokkal a szakmaim 

konzultációkat a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Látogatja, szűri a 

magatartászavaros gyerekeket, ill. szülői kérésnek eleget téve figyeli őket. Segít a 

dolgozók mentálhigiénés gondozásában, a szülők nevelési problémáinak megoldásában. 

POK:  

Ezen az új szervezeten keresztül valósul meg a szakmai támogatás, továbbképzési 

lehetőségek biztosítása, szükség szerint a szaktanácsadás. Minden pedagógus, és a vezető 

is igénybe veheti szakmai munkájának fejlesztése érdekében, tanfelügyeleti látogatás 

előtt, minősítések előtt.  

 

11.6. Segítő Kezek Nonprofit szervezet/Belvárosi Közösségi Tér: 

Ez a szervezet biztosítja számunkra az SNI-s gyerekek habilitációs, rehabilitációs 

tevékenységhez a speciális képzettséggel rendelkező utazó gyógypedagógusokat. Szoros 

szakmai együttműködésre van szükség a gyermekek ellátásával kapcsolatban. A 

gyermekek ellátásán túl számítunk az SNI-s gyerekeket ellátó pedagógusok szakmai 

megsegítésében is a gyógypedagógusokra. Szülők, gyermekek, pedagógusok 
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felkészítésében, támogatásukban fontos szerepet töltenek be. Szükség esetén 

esetmegbeszéléseken, fogadóórákon is igénybe vesszük szaktudásukat, tapasztalataikat. 

Gyermekszínházi műsorok szervezésével támogatjuk a Belvárosi Közösségi Tér 

tevékenységét, a Belvárosiak közösségi életét. 

 

11.7. Egészségügyi szervek: orvos, védőnő, ÁNTSZ. 

Szűrés az óvodában a törvényi előírásoknak megfelelően történik. Orvos, védőnő által 

készített tájékoztatókat helyezünk el az óvoda faliújságján. Időnként ellátogatnak 

hozzánk. 

ÁNTSZ: végzi a törvény által előírt ellenőrzéseket. Lejelentjük a fertőző betegségeket és 

elvégezzük az általuk előírt feladatokat. 

 

11.8. Fenntartóval és a Városüzemeltető Kft. 

Napi kapcsolat jellemzi az együttműködésünket, e-mailen és személyes kapcsolat 

formájában. 

Önkormányzat által meghatározott módon beszámolók készítése, az intézmény 

eredményes gazdasági, szakmai működésében fontos partnereink.  

A Városüzemeltető Kft végzi az intézmény karbantartási és felújítási munkálatait és a 

működéssel kapcsolatos műszaki feladatokat. 

 

Partnereinket az óvoda életében fontos ünnepeken, rendezvényeken vendégül látjuk. 
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12.  GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN  

 

Az óvoda funkciója óvó – védő – szociális. 3 éves kortól látjuk el a gyermekvédelemről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, különleges védelem illeti meg. Közreműködünk a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 

együttműködünk a Gyermekjóléti Szolgálattal, kijáró szociális segítő szakemberrel, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, 

hatóságokkal. Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, segítséget kérünk a Gyermekjóléti Szolgálattól. Ügyeiben méltányosan – 

humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével járunk el. Minden esetben a 

legkedvezőbb döntést hozzuk. 

Valamennyi óvodapedagógus végez általános prevenciós tevékenységet, segítő 

kapcsolatot alakít ki azzal a céllal, hogy elősegítse a gyermek jobb alkalmazkodását 

környezetéhez, és így jobban tudjon élni képességeivel. 

Figyelmeztetjük a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tartunk szükségesnek. 

Közreműködünk a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A gyermek jogai elsőbbséget élveznek a felnőttekével szemben, a törvények alkalmazása 

során a gyermek mindenek fölött álló érdekét figyelembe véve járunk el. A gyermek jogainak 

érvényesítését a szülő jogainak gyakorlása nem akadályozhatja. A gyermek jogainak védelme 

minden óvodapedagógus munkaköri feladata, kötelessége. Együttműködnek a 

gyermekvédelmi felelőssel. A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére az óvodapedagógus, a 

gyermekvédelmi felelős, az intézmény vezetője részt vesznek az eset megbeszéléseken. 

Különös figyelmet élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és tartósan beteg vagy sérült 

családok gyermekei a mindenkori jogszabályok figyelembevétele mellett. Az esélyegyenlőség 

biztosítására esélyegyenlőségi tervet dolgoztunk ki, melyet minden érintett féllel 

megismertettünk és betartatunk. 
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A gyermekek védelmének rendszere 

Az óvodavezető által megbízott gyermekvédelmi felelős feladata, hogy segítse az 

óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. Tájékoztatja az óvodapedagógusokat, hogy 

milyen időpontban fordulhatnak hozzá, hogy milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézményt kereshetnek fel. Az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős a szülők 

jelzésére, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett gyermekeknél, a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatáson megismerik a gyermek családi 

környezetét. A gyermekvédelmi felelős minden esetben tájékoztatja a pedagógust és az óvoda 

vezetőjét az általa kezdeményezett eljárásokról és ezek eredményéről. Minden dolgozónak, 

aki a gyermekvédelmi munkával kapcsolatba kerül, kötelessége a személyiségi jogok 

betartása. 

A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén az óvoda vezetője és gyermekvédelmi 

felelőse rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezheti a gyermek lakó-, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 

önkormányzatnál. A szülőket tájékoztatjuk a gyermekvédelmi felelős, szociális segítő 

munkatárs személyéről és arról, hogy mikor érhetőek el, valamint jól látható helyen közzé 

tesszük a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét és telefonszámát. 

A gyermekvédelmi felelős látja el az esélyegyenlőségi referensi teendőket és 

tájékoztatja az óvodavezetőt, az esélyegyenlőség megsértéséről és kezdeményezi a panasz 

kivizsgálását. Felügyeli és biztosítja az intézményben az esélyegyenlőség érvényesülését. 

 

Gyermeki jogok és kötelességek az óvodában: 

1. A gyermeknek joga, hogy egészséges környezetben nevelődjön, óvodai életrendjét 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsuk ki. 

2. Védelem a fizikai és lelki erőszakkal szemben, valamint a hátrányos megkülönböztetéssel 

szemben is. Hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan kizárás, korlátozás, 

különbségtétel vagy kedvezés, amelynek következménye az egyenlő bánásmód 

megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a gyermek zaklatása (megalázás, 

megfélemlítés, emberi méltóságának megsértése). A hátrányos megkülönböztetés 

következményeit orvosolni kell, de ez nem járhat más gyermek jogainak megsértésével. 

3. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében kapjon meg minden 

lehetőséget a tehetségének kibontakoztatására.  



 81 

4. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti 

meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesítsék gyermeküket és a 

gyermeknek, joga legyen eszerint nevelődni. Igény szerint biztosítjuk a hitoktatást az 

intézményben. 

5. Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségi jogait, így különösen cselekvési szabadságát, 

de ez nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi 

épségét. 

6. Állapotának, személyes adottságainak, sérülésének megfelelő, megkülönböztetett 

ellátásban részesüljön (veszélyeztető okok felderítése, pedagógiai eszközök a 

megelőzéshez, illetve ellensúlyozásra) szükség esetén intézkedések kezdeményezése. 

7. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a fejlődésüket hátráltató tényezőket feltárják és a 

pedagógiai segítő feladatokat, elvégezzék az óvodában. 

8. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben 

részesüljön.  

9. A rendszeres egészségügyi vizsgálatok biztosítása az óvodában szintén a gyermeki jogok 

érvényesülését szolgálja. 

10. A gyermekkel kapcsolatos adatok védelmének biztosítása. Az óvodai dolgozókat hivatali 

titoktartási kötelezettség terheli. Nem fordulhat elő, hogy egyes gyermekről nyilvánosan, 

vagy illetéktelen személyeknek felvilágosítást nyújtsanak. 
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13. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI 

 

Születésnap: A gyermekek életének ünnepnapja. Az ünneplés csoportonként zajlik, az 

ünnepelt kedvenc meséjével, dalával, versével köszöntik meg társai. A csemegét a 

születésnapos hozza, mellyel megkínálja a gyermekeket és az óvoda dolgozóit. 

Mikulás: Gyermeki örömünnep. Megjelenik a csoportban vagy színházi előadásban a 

Mikulás. Közös ünnep. 

Anyáknapja: A megvalósítás csoportonként és szülői igényeknek megfelelően változik, nem 

feltétlenül kötődik az Anyák Napjának dátumához, hiszen az édesapákat ugyanúgy 

köszöntjük, mint az édesanyákat. Eddig bevált formái a közös játszódélelőtt, közös családi 

kirándulás, délutáni egyéni köszöntés, közös ünneplés. Készülünk rá pl.: virágot nevelünk 

vagy valamilyen kedves fűszernövényt, ajándékot készítünk. Alkalomhoz illő dalokat, 

verseket, mondókákat tanulunk és közösen köszöntjük az ünnepelteket. 

Gyermeknap: A hagyomány szerint az „Óvónénik Színházával” ünnepelünk. Esetenként 

ajándékkal, ugráló-várral és egyéb közös programokkal is színesítjük ezt a napot. 

Nagyok búcsúja: Csak az iskolába menő gyermekeket búcsúztatjuk el. Közös ünnepet 

szervezünk részükre szülői részvétellel, csoporttól függően a program változik. 

Tesz-Vesz Napok: Az óvoda névadásának emlékeként minden ősszel megszervezzük más-

más formában, színes programokkal, több napon keresztül. 

„Mosoly Világnapja”: A Mosolygós Óvoda cím birtokosaiként kötelességünknek érezzük a 

jeles naphoz kötődő ünnep megszervezését, melynek keretében a környezetünkben élő 

felnőtteket is emlékeztetjük a mosolygás fontosságára.  

Zöld Ünnepeink: 

A „Szelektív Hulladékgyűjtés Napja”, „Zölden jobb!”, A Föld Napja, Madarak és Fák Napja, 

Víz Világnapja, Állatok Világnapja. Ezek az ünnepek a környezettudatosság, 

természetvédelemhez kötődő ünnepek, melyeknek része mindig valamilyen formában a 

nyilvánosság, a szűk társadalmi környezet megszólítása, a médián keresztül a tágabb 

társadalmi környezet figyelemfelhívása.  

 

Néphagyományhoz kapcsolódó ünnepeink 

Mihály napi vásár: Vásári forgatag megjelenítése. Készülődés a vásárra eladásra szánt 

anyagokkal, eszközökkel, játékpénzekkel. A naphoz kapcsolódó szokások megismerése. 
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Márton Nap: Lámpások készítése, lámpás felvonulás megelevenítése, kapcsolódó szokások 

megismerése. 

Luca napja: Luca- napi szokások megelevenítése a csoportokban. 

Mikulás: Mikulásvárás. Szent Miklós naphoz kapcsolód néphagyományok megismerése. 

Karácsony: Ünneplése nem hozható előre, 24-én van Szenteste. Családi ünnep. Egész 

decemberben folyamatosan készülünk rá. Fenyőillatú, mézeskalácssütő, aranydiót festő és 

különböző karácsonyi ajándékokat készítő adventi készülődés időszaka ez. 

Farsang: Hangulathatása a fontos szempont. A környezetünket is vidámmá, színessé 

varázsoljuk. Finomságokat készítünk és kapunk a szülőktől. Az egész óvoda egyszeri 

alkalommal vidámkodik, bolondozik. Csoportonként dínom-dánommal kezdődik, majd 

meglátogatják egymást a gyerekek, végül közös mulatozással zárul. A farsangolás akár több 

napon keresztül is zajlik. 

Húsvét: A népszokásokat felelevenítjük képnézegetés, beszélgetés formájában. A hangulati 

előkészítésen van a hangsúly: tojásfestés, tojás-készítés, locsolóvers mondogatás stb. 

 

Egyéb néphagyományra épülő ünnepek, szokások: Fontos feladatunknak tartjuk a nemzeti 

identitásunk erősítése miatt, hogy megismertessük a gyerekeket olyan néphagyományokkal, 

melyeket közel lehet vinni a gyerekekhez pl. kotyolás nagyokkal, Lucázás, Márton napi 

mulatságok, Tavaszi Zöldág-járás. 

 

Nemzeti ünnepeink 

Március 15. Október 23.: Nemzeti ünnepeinkről az óvodás gyerekek értelmi szintjén esik 

szó. Csupán annyit kell a gyerekeknek ebben a korban tudniuk, hogy a katonáknak régen 

csatákban kellett megvívniuk egymással azért, hogy mi, emberek régen és most békében 

élhessünk egymás mellett. A gyerekek ezt játéknak fogják fel, de fontos, hogy belenőjenek 

abba, hogy magyarok, hogy Magyarország a hazájuk, s a múltunkat tisztelni kell. Remek alap 

ez a későbbi történelmi tanulmányokhoz, melyek az iskolában elég korán, irodalmi 

történetekben és versekben már meg is jelennek.  

 

A csoportokban ezeken az ünnepeken kívül lehetnek olyan csoportünnepek, melyeket az adott 

csoport hagyományainak megfelelően rendeznek. Ilyen pl. az iskolába elment gyerekek 

„Visszaváró” partyja, ahol találkozunk a volt óvodásokkal, a névnapi ünnepség, a különböző 

természeti és néphagyományokhoz kötődő ünnepek, jeles napok. 
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14. A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI AZ ÓVODÁSKOR 

VÉGÉRE 

 

 Az egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget testileg, lelkileg és szociálisan egyaránt. A sikeres 

iskolai kezdéshez mind a három fejlettség egyformán szükséges. 

 A testi érettséget az orvos állapítja meg. Számunkra is észlelhető jelek az alakváltozás, 

fogváltás. Érzékszervei épek. 

 Az iskolába menő gyermek mozgása biztonságossá, harmonikussá és összerendezetté 

válik. Növekszik a teljesítőképessége, cselekvőképessége gyorsabbá, kontroláltabbá válik. 

Szereti és igényli a mozgást, de ugyanakkor képes is fegyelmezni azt. Mozgástapasztalatai, 

mozgáskultúrája növekednek. A vállöv független mozgásra képes. Elemi mozgásai 

összerendezettek, jó egyensúlyérzékkel, kialakult testsémával rendelkezik. Fejlett 

keresztcsatornák jellemzik. Kialakult, biztos a szem-kéz dominanciája. Szemmozgása 

koordinált.  

 Az egészségesen fejlődő gyermek, érdeklődő, kíváncsi. Tevékenységeit egyre inkább 

az önállóság jellemzi. Szívesen vállal és végez munkajellegű feladatokat, megbízatásokat.  

 Tud bizonyos ideig elmélyülten játszani, tevékenykedni. Játékát önállóan tervezi, 

szervezi, bonyolítja. 

 Az önkéntelen emlékezet mellett megjelenik a szándékos is. Egyre nagyobb szerepet 

kap a felidézés. Megjelenik a szándékos figyelem, és fokozatosan növekszik a terjedelme és 

tartalma. Elkezdődik a fogalmi gondolkodás. Képes összefüggéseket önállóan felismerni, 

megfogalmazni. Egyszerűbb gondolkodási műveleteket alkalmaz, téri, időbeli viszonyokat 

felismer. Számfogalma 5-s számkörben biztos. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról, 

természeti és társadalmi környezetéről. Rajzai felismerhetőek, vonalvezetése, ceruzafogása 

biztos eszközkezelése könnyed. Lapra tisztán dolgozik. Egyszerűbb ábrák másolására képes, 

hasonlóságot, különbséget felismer. 

 Az óvodát elhagyó gyermek életkorának megfelelően kommunikál. Nyíltan, 

szorongásmentesen beszélget társaival és a felnőttekkel. Képes mondatokban érthetően, 

tisztán megfogalmazni gondolatait. Nyugodtan meghallgatja és megérti az óvodapedagógust 

és társait. 
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 A szociálisan fejlett gyermek készen áll a tanító elfogadására, képes az 

együttműködésre és a kapcsolatteremtésre. Kudarctűrő képessége és monotónia-tűrése 

megfelelő. Igyekszik egyre több szabályhoz alkalmazkodni. Feladattudata kialakulóban van, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésére, önfegyelemre képes. Ébredezik benne a 

közösségi öntudat, örül a közösen elért sikereknek. Természetes szükségletté válik a közös 

tevékenység. Önállóan keresi a segítségnyújtás megfelelő formáit, többnyire észreveszi, hogy 

kinek miben van szüksége segítségre. 

 Az általános tájékozottsága megfelelő. Összefüggéseket felismer, egyszerűbb 

következtetéseket képes egyedül megállapítani. Képes ítéleteket alkotni a logika szabályai 

szerint. Problémamegoldó gondolkodása fejlett. 

A különleges gondoskodást igénylő gyermekek fejlettségi szintje ettől eltér. Az ő 

érettségük megállapítása külső szakemberek bevonásával történik. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek várható fejlettségi mutatói mindig az egyén 

sérülésétől, és fejleszthetőségétől függ. Ezt konkrétan előre meghatározni nem lehet és nem is 

szabad. 
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15.  SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEK  

 

15.1. Személyi feltételek: 

Az óvoda személyi feltételeit a mindenkori jogszabályok és a Fenntartó határozza meg. 

A növekvő gyermeklétszám, a belvárosi környezet (udvar hiánya), a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátása indokolja a magasabb felnőtt létszámot és a gyógypedagógiai végzettségű 

asszisztens jelenlétet, SNI-s gyerekek ellátására utazó gyógypedagógust.  

A montessori pedagógiával működő csoportban legalább az egyik óvodapedagógusnak 

montessori végzettséggel kell rendelkeznie.  

Cél, hogy az óvoda dolgozói minél képzettebbek legyenek. Ezért keressük a képzési, 

szakvizsgázási, szakmai fejlődési lehetőségeket, nemcsak a pedagógusoknak, hanem a 

pedagógiai munkát közvetlen segítők esetében is. 

 

15.2. Tárgyi feltételek: 

Bútorok, felszerelési tárgyak folyamatos felújítást igényelnek. Szemléltető eszközeink 

és a könyvtár folyamatos bővítést igényel. Eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő igények 

kielégítéséről a Fenntartó gondoskodik. Pályázatok írásával, szponzorok keresésével bővítjük 

anyagi lehetőségeinket. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetenként egy-egy plusz eszközt igényelhetnek 

(pl. autista gyerekek eligazodását nagyban segíthetik az óvodaszerte kihelyezett piktogramok, 

látássérült gyerekek számára sarkok kiemelése, megnagyobbított piktogramok, jelzések 

elkészítése, esetleg plusz világítás biztosítása helyenként). 

 

15.3. Az óvodának a programhoz rendelt, személyi és eszközrendszere: 

A gyermekek kíséréséhez, a szabadidős programok színvonalas biztosításához 

elengedhetetlen a megfelelő segítő személyzet megléte (pl. takarító, konyhai alkalmazott), 

hogy a dajkák a csoportok mellett tevékenykedhessenek. A gyógypedagógiai asszisztens 

személye egy csoportban biztosított, mivel azonban két gyermek fogadását engedélyezte a 

Fenntartó, szükség lehet másik gyógypedagógiai asszisztens jelenlétére is attól függően, hogy 

milyen fokú az inkluzív nevelésben részesülő gyermek sérülése. 

A montessori csoportban sajátos követelmény a Montessori didaktikai játékeszközök, 

bútorok elkészítése, beszerzése.  
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Egészséges életmód alakításához, a szülők és nevelők közös igénye, a gyermekeknek 

heti egy alkalommal, óvodabusz biztosítása, melyet a Fenntartó biztosít is. A 

tevékenységközpontú óvodai nevelés célja, a gyermekeket körül vevő világ megismeréséhez 

a közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés. A tapasztalatszerzés mindig a valódi 

környezetben történik. Mozgásfejlesztéshez a tornaterem berendezésének megfelelő, de a 

folyamatos bővítése, utánpótlás szükséges lehet. A megfelelő számú kézi és tornaszerek 

beszerzése, pótlása folyamatos. 

Szabadidős tevékenységekhez a csoportszobák tereit galériákkal tágítottuk. Játék az 

óvodás gyermekek alapvető tevékenysége, ezért a folyamatos játékeszközök pótlása 

elengedhetetlen. Fontos lehetőségnek gondoljuk a gyerekek által készíthető kiegészítő és 

játékeszközöket, melyhez elengedhetetlen továbbra is a változatos anyag és eszközbeli 

ellátottság biztosítása. Az eszközbeli ellátottságunk az eszköznormának megfelel és a 

folyamatos fejlesztéséről, pótlásáról elsősorban a Fenntartó gondoskodik. 

 

16. ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉG 

 

Az óvoda Esélyegyenlőségi terve tartalmazza részleteiben az esélyegyenlőség 

biztosításával összefüggő tevékenységet részletezve. 

Az esélyegyenlőség, hátránykompenzáció megteremtése miden dolgozó feladata.  

Célunk, hogy a gyermekek nemtől, nemzeti, etnikai, hovatartozástól függetlenül, anyagi 

lehetőségeitől függetlenül hozzájuthasson a közoktatás nyújtotta minden lehetőséghez. A 

hátránykompenzációnak köszönhetően egyenlő esélyekkel kezdhesse meg az iskolai 

tanulmányait. 

Ezeknek a céloknak a megvalósulását célozza: 

-a kiemelt, egyéni bánásmód alkalmazása az arra rászorulók esetében,  

- a tehetséggondozás,  

- a fejlesztés megszervezése,  

- a támogatók keresése,  

- a belváros okozta egészségügyi hátrányok kompenzálására kidolgozott egészségfejlesztési 

terv, 

- az egyenlő hozzáférés elvének alkalmazása, 

- az arra rászorulók számára külső szakmai segítség, támogató szervezetek keresése. 



 88 

 

17.  LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK  

 

Véleményezési  jogát gyakorolta:  A Tesz-Vesz Óvoda Szülői Szervezete  

Dátum:  2018.augusztus 21.  

 

…………………………………………………  

Szülő Szervezet képviselője  

 
Elfogadta:   a Belváros -Lipótváros V. ker. Önkormányzat Tesz -Vesz Óvoda 

Nevelőtestülete   

Dátum:   2018. augusztus 21.  

………………………………………..  

A Nevelőtestület képviseletében  

 

Jóváhagyta:  Dátum:  2018. augusztus 22.  

 

……………………………………………  

Szabó-Biczók Tamásné –  óvodavezető  

 

A programról tájékoztatást kapott:  a Tesz-Vesz Óvoda valamennyi 

munkatársa, ill .  a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 

Önkormányzata,  mint Fenntartó.  

 

 

…………………………………………..  

Pápai Zsanett  KT Elnök  

 

 

 
A legit imációs el járás alátámasztását  igazo ló dokumentumok:  

1 .  A nevelőtes tület  döntéséről  készült  jegyzőkönyv,  mely …………számú 

határozatáva l  el fogadta a  helyi  nevelés i  programot,  ik ta tószáma:………………. .  

2 .  A Szülő i  Szerveze t  vé leményét  bemutató ……………… ikta tószámú jegyzőkönyv.  
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18. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS 

 

Az óvodai nevelési  program érvényességi ideje:  

 

a nevelőtestület  határozata alapján határozatlan időre szól,  jelen 

Pedagógiai Program érvényességével az előző program érvényessége 

hatályát veszti.  

 

 

Módosításának lehetséges indokai:  

 

 

-  szervezeti átalakítás,  Alapító Okirat módosítása  

-  jogszabályi  kötelezettség  

-  Óvodai Nevelési  Alapprogram változása 

-  ha a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt,  

-  ha egyéb, érdekegyeztető fórum módosítást javasol,  

-  óvodabővítés, leépítés,  

-  az óvoda használók köre változik,  

-  önvizsgálat során, pl. 4 év múlva, negatív jelenségek miatt felülvizsgáljuk 

a tevékenységek rendszerét .  
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 Fábián Katalin: A tevékenységközpontú óvodai nevelési program  
 

 A tevékenységközpontú nevelési programhoz útmutatók  

 

 B. Méhes Vera: Magyarországi óvodai montessori program  
 

 Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzat Tesz-vesz Óvoda 

Helyi Nevelési  Programja (2009) 
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(Akadémiai Kiadó Budapest , 1977)  
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szemével  

(Tankönyvkiadó Budapest, 1989)  

 

 Ajánlások a kompetencia alapú programcsomag alkalmazásához az 

SNI-s gyerekeknél.  
(Sulinova 2006) 

 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről  

 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

 

 363/2012. (XII.17.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

 

 Útmutató a pedagógusok minősítéséhez - óvodai  

 

 Kézikönyv a tanfelügyelethez –óvodai  

 

 Kézikönyv az önértékeléshez –  óvoda  

 

http://www.oki.hu/
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1. Az egészségfejlesztési program törvényi háttere  

-  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendele t  

-  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

-  363/2012. (XII.17.) Kormány Rendelet  az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról  

-  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv.  

 

2. Az egészségfejlesztési program célja:  

-  Minden lehe tséges módszerrel, eszközzel elősegíteni a gyerekek és 

dolgozók egészségének megóvását.  

-  Eredményes együttműködés kialakítása az egészségügyi, 

gyermekvédelmi, és pedagógiai szakemberekkel, szakszolgálatokkal az 

egészséges óvodai környezet kialakítása céljáb ól.  

-  Kiemelt cél az egészséges táplálkozás, a testedzés,  a lelki  

egészségmegőrzés,  és tanácsadás előmozdítása.  

-  Olyan nevelési gyakorlat folytatása,  mely figyelembe veszi a 

gyermekek-felnőttek jól-létét, támogatja az egészségmegőrzés,  

egészségfejlesztés érdekében indított  kezdeményezéseket,  programokat.  

 

3. Használt fogalmak értelmezése:  

 

Az egészség  szemléletünk szerint nem a betegség hiányát jelenti,  hanem a 

testi ,-lelki, -szociális  jól-lét állapotát.  Az egészséget egy folyamatként 

definiáljuk és nem állapotként. Éppen ezért az óvoda feladata kell , hogy 

legyen, hogy ebbe a folyamatba aktívan bekapcsolódjon és előmozdítsa az 

egészség elérését .  

Egészségfejlesztés: az összes nem terápiás módszer gyűjtőfogalma. Magába 

foglalja a prevenciót , a mentálhigiénét, az egés zségfejlesztő 

szervezetfejlesztést ,  és az önsegítés feladatait,  módszereit.  Az 

egészségfejlesztés is  egy folyamat, amely képessé teszi az egyént arra, hogy 

saját egészségét felügyelni és javítani tudja.  

Egészségnevelés: olyan változatos kommunikációs formákat használó, 

tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, mely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket,  tudást  és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű 

egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység.  

 

4. A gyermekek egészségfejlesztésének/egészségvédelmének 

területei, megvalósításuk:  

 
Az óvoda legfontosabb tevékenységi formája a prevenció. Mivel a 

gyerekek óvodás éveik legnagyobb idejét  az intézményben töltik, jelentős 

hatást gyakorolhat rájuk az óvodai nevelés. Igazán eredményes pedig csak 
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a környezetükben lévő felnőttek hiteles viselkedése és a családokkal való 

szoros együttműködés révén lehetünk. Nézzük meg, milyen prevenciós 

lehetőségekkel rendelkezünk:  

 
Prevenció:  

-  Primer prevenció :  a betegségeket előidéző tényezők korai felismerése, 

és elkerülésére vonatkozó tevékenység. Ilyen tevékenységeink az 

óvodában a felvilágosító előadások, cikkek elhelyezése faliújságokon, 

honlapon, a betegségmegelőzéssel  kapcsolatos témák felve tése szülői  

értekezleteken. A gyermekek felvételekor felvett anamnézis elemzése, 

védőnővel óvodaorvossal való konzultáció a családok egészségi 

állapotáról, egészségi szokásaikról segít feltérképezni a 

veszélyeztetettek körét.  

A prevenciós tevékenységek más ik köre a gyermekek napi 

gyümölcsfogyasztásának a megszervezése, ennek fontosságának a 

kommunikálása a gyerekek és a családok felé. Egyszerű, egészséges 

ételek közös elkészítése,  ízlelése az óvodai napok során. Egészséges 

alapanyagokkal való megismerkedés.  Nyers zöldségek kóstolása. A 

higiénikus előkészítés szabályaival való ismerkedés. A 

gyermekétkeztetési vállalattal folytatott  konzultáció eredményeképpen 

jobban figyelnek a túlzott sózásra és fűszerezésre.  Közös célunk egy 

egészségesebb gyermekétkeztetés kialakítása.  

Az elsődleges prevenció keretében kerültek beszerelésre a vízszűrők 

az óvodában. A gyerekek a nap folyamán tisztított vizet isznak. 

Megismerik a vízivás fontosságát, az egészségre gyakorolt hatását . 

Megszerettet jük velük a tiszta vizet és lesz oktatjuk őket cukrozott 

üdítők, teák fogyasztásáról a családok közreműködésével. 

Megkóstoltatjuk velük a gyógyteákat, a cukormentes gyümölcsteákat, 

melyek egészségesebbek a cukrozott társaiknál. A konyhával való 

egyeztetés során az egészségesebb adalékanya goktól mentes 

gyümölcslevek kerülnek a gyerekek elé az ebédhez. Kértük a konyhát,  

hogy a gyümölcslevekkel ne helyettesítsék a tartalmasabb leveseket.  

Pedagógiai Programunk kiemelt helyen kezeli a mindennapos 

mozgás biztosítását.  Mivel ennek a korosztálynak  elemi szükséglete a 

mozgás, fontos ennek minél teljesebb kielégítése. A családok bevonása 

elengedhetetlen abban, hogy megértessük velük, hogy mindennap 

szükséges a gyerekek számára a mozgáslehetőség biztosítása,  lehetőleg 

a szabadban. Bíztatjuk a családokat is  a hétvégi kirándulásokra, közös 

sportprogramokra.  Úticélokat ajánlunk számukra.  

A testnevelés foglalkozások részét képezik a tartásjavító és 

lábboltozat erősítő gyakorlatok. A játékos szemtorna nemcsak a 

szemkoordinációt fejleszti , de a szemizmok to rnáztatása révén a látás 

egészség megőrzésében is szerepe van.  

A Belváros -Lipótváros V. kerületi  Önkormányzat által  biztosított 

autóbusszal heti rendszerességgel járnak a gyerekek kirándulni, melyek 

során a jobb levegőn való tartózkodás, éppúgy cél, mint a  szabadban 

való kötetlen mozgás, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos 

ismeretek elsajátítása, tapasztalatok szerzése.  
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Az óvodai környező világ megismerésével foglalkozó komplex 

foglalkozásokon is fontos ismeretekhez jutnak a gyerekek.  

A személyi higiéné biztosítása a családok nagy részénél nem okoz 

gondot, de az esti rendszeres fürdés, a wc használat utáni kézmosás 

nem minden családban természetes. Ebben kulcsszerepet tölt be az 

óvodai egészségnevelés. Sokkal gyakoribb jelenség a kényelmetlen 

ruházat a gyerekeken. Már óvodáskorban is megjelennek a nagyobb 

lányokon a toppok, a csípőnadrágok, a fiúkon a szűk farmernadrágok. 

Felvilágosító beszélgetések keretében ejtünk szót ezekről a témákról.  

A lelki  egyensúly megteremtése, megőrzése talán a legnehezebb 

feladat a mai rohanó világban. Annál is inkább, mert  az emberek még 

nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a betegségek hátterében a 

lelki élet problémái húzódnak meg. Túl stresszes életet  élnek a 

családok, elanyagiasodott a világ. Túl sok a félelem az embe rekben. 

Ezek mind-mind megülik a lelket.  Ebben a témában cikkeket teszünk 

közzé, külsős előadókat hívunk amikor anyagi lehetőségeink engedik, 

ill .  az ebben a témában képzett kollegák tartanak előadást, beszélgető -

köröket.  

Az óvoda napirendje maximálisan fi gyelembe veszi a gyermekek 

életkori sajátosságait. Megfelelően rugalmas, folyamatosságot 

biztosítja.  

A tevékenységközpontú pedagógiai  program hangsúlyos 

tevékenységi köre a szabadidős tevékenységek. A gyerekek a 

mindennapi óvodai életük során megtapasztalj ák, hogyan lehet 

hasznosan eltölteni a szabadidőt, ill .  a sokféle tevékenység közül 

maguk választhatják ki, mivel szeretnének foglalkozni.  

A csoportokban kialakított szabályok, ezek megismerése (miértek 

megismerése), a biztonságos óvodai környezet szintén az elsődleges 

betegség/baleset megelőzés fontos eszköze.  

A házirendben és az óvoda SZMSZ -ben megfogalmazott  óvó -védő 

szabályok, az intézmény által működtetett HACCP rendszer biztosítják 

az óvodai környezet és élelmiszer higiéniai szabályok betartását , 

betartatását .  

Hosszú évek óta a hozzánk járó gyerekek igen nagy számban (kb. 

75%-ban) vesznek részt az úszásoktatásban, melynek szintén jelentős 

egészségmegőrző szerepe van.  

Tekintettel óvodánk elhelyezkedésére,  a meleg beköszöntével 

rendkívül meleggé válnak a  csoportszobák. A Fenntartónknak 

köszönhetően légkondicionálókat szereltettünk fel a csoportokba. A 

kollegákkal megismertettük a helyes használatukat. A játszótéren való 

tartózkodás után lezuhanyoztatjuk a gyerekeket, hogy a felhevült , 

izzadt, koszos bőrüket megtisztítsuk a szennyeződésektől és jobb 

közérzetet biztosítsunk számukra.  

Szintén a fenntartónak köszönhetően, tekintettel a belvárosban 

uralkodó rossz légszennyezettségi mutatók miatt a nyári táboroztatást a 

Hárshegyen biztosítja a rászoruló gyermekek számára. Itt  biztosított a 

jó levegő, a kellemes klíma a gyermekek számára.  

 

-  Szekunder prevenció: Az óvodánkban  működő sószoba  a primer 

prevenciót éppúgy szolgálja, mint a szekundert . Az októbertől ,  



 96 

márciusig tartó időszakban a gyerekek rendszeresen láto gatnak a 

sószobába (szülői hozzájárulással), és ott tevékenyen töltenek el 25 

percet , melynek során a kedvező sós klíma jótékonyan hat a 

szervezetre. A családok lehetőséget kapnak arra is, hogy a krónikus 

felsőlégúti betegségben szenvedő gyermekeikkel a dé lután folyamán 

további időt töltsenek el a sós klímában.  

A különböző ételallergiával küzdő gyermekek részére a Heim Pál 

gyermekkórház konyhájának a közreműködésével speciális étrendet 

biztosítunk.  

 

A gyerekek szűrése:   

Az óvodai védőnői és orvosi hálózatnak tisztázatlanok a kompetenciái,  

így a szűrési rendszer hiányos, esetleges.  A fogorvosok évente kérésre szűrik 

a gyerekeket. Segítenek a megfelelő szájhigiéniai szokások kialakításában, 

míg a mindennapokban a gyerekek gyakorolják a helyes fogápolást. Pály ázat 

útján juthatunk olyan plusz forrásokhoz, melyek segítségével szűréseket 

szervezhetünk. Egy heti  4 órás óvodapszichológus segít a gyermekek lelki 

egészsége feletti őrködésben.  

Azt a feladatot tudjuk csak felvállalni, hogy a családokat tájékoztatjuk a 

különféle szűrések hasznosságáról, és buzdítjuk őket a részvételre.  

Az iskolába lépés előtt  a gyermekek a háziorvosuknál vizsgálaton 

vesznek részt  (vizelet, látás, hallás). Erről a családoknak kell gondoskodni.  

 

Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontjai:  

-  A család: A szülőkkel való napi szintű együttműködés jó alapot 

teremthet a közös együttműködés legcélszerűbb formáinak 

megtalálására.  Az esetleges szakértelemmel rendelkező szülők plusz 

tudásukkal segíthetik a munkánkat.  

-  Szülői Szervezet:  közvetlen véleményezési joggal bír az intézmény 

működésével kapcsolatban, így az egészségnevelés, egészségfejlesztés 

terén is. Segíthet a többi szülő megnyerésében is az egészségfejlesztés 

terén.  

-  Óvoda orvos és védőnő: Bár a feladatkörük tisztázatlan, a jó kapcso lat  

garanciát jelent arra, hogy eredményes együttműködést folytassunk. A 

védőnővel heti rendszeres kapcsolatot  tartunk fenn, míg az orvos 

alkalmanként látogat el hozzánk, de probléma esetén bármikor a 

rendelkezésünkre áll . Hoznak hasznos cikkeket, szűrések ről plakátokat,  

segítenek a felvilágosító munkánkban a családok meggyőzésében, az 

esetleges problémák feltárásában. Kapcsolatban állunk a SOTE 

orvosjelölt jeivel, akik időnként ellátogatnak hozzánk egy -egy játékos 

foglalkozás erejéig.  

-  Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési  tanácsadó, családsegítők: 

konkrét ügyek, problémák orvoslásában adnak tanácsot, segítenek a 

megoldásban.  
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-  ÁNTSZ és intézményei: Elsősorban az intézményi és élelmiszer 

higiénia biztosításában, i ll .  a járvány megelőzésben folyik 

együttműködés velük.  

-  Rendvédelmi szervek: A rendőrséggel és a tűzoltósággal alkalmi 

kapcsolatban vagyunk. Egy-egy alkalommal bemutatókat, játékos 

foglalkozásokat hoznak el az óvodába. Versenyekre hívnak, szerveznek 

óvodánkban.  

-  Fenntartó, pályázatok, támogatók: Biztosítják  a programhoz 

szükséges anyagiakat.  

 

Az egészségfejlesztési program a Pedagógiai Program mellékletét képezi.  

Végrehajtásáért felelős: Az óvoda összes dolgozója.  

A program érvényessége: 2015 -12-01-től  visszavonásig.  

 

Budapest,  2015-11-23 

 

 

Készítette:  

 

 

……………………………………………  

Szabó-Biczók Tamásné  

Óvodavezető  
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2. sz. melléklet 

Készült 
 

alapján 

 

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Ker. Önkormányzat 

Tesz-Vesz Óvoda Pedagógiai Programja mellékleteként 
 

Készítette: Szabó-Biczók Tamásné - óvodavezető 

(Felhasznált irodalom: Bagdi Bella – Prof. Dr. Bagdy Emőke – Tabajdi Éva: Boldogságóra 

3-6 éveseknek) 

 

 
 

Budapest, 2018 
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A Boldogságórák célja, feladata, módszertana 
 

„A boldogság a pozitív érzelmek királynője, a lelki 

egészségünk aranyalapja.” 

 

2014-ben a Dr. Bagdy Emőke és Bagdi Bella nevükkel fémjelzett „Jobb veled a világ 

Alapítvány” pedagógiai műhelyének innovációjaként született meg - a pozitív pszichológia 

tudományos eredményeit felhasználva,- a boldogság elérésének, fokozásának lehetőségeit 

tartalmazó szisztematikus rendszer, mely a Boldogság órák elnevezést kapta. Ehhez a 

programhoz csatlakozik óvodánk is 2018. szeptemberétől.  

A program bevezetését megelőzte a „Mosolygós Óvoda” címmel járó program 

bevezetése, ami elsősorban a felnőttek lelki egészségének támogatását célozta meg. A 

továbblépést pedig a gyermekek lelki egészségének a támogatása jelenti.  

A pozitív pszichológia kutatási eredményének köszönhetően tudjuk, hogy a „pozitív 

érzelmek evolúciós funkciója a fejlődés energetikai bázisának biztosítása, a pszichológiai tőke 

gyarapításának motiválása, a negatív érzelmek hatásának „méregtelenítése””. Az ember 

boldogságra született, és szeretetkapcsolatokban él. Ezt a szeretetkapcsolati rendszert hivatott 

megtölteni az életöröm képességével a Boldogóra program. 

 

A boldogságórák célja: a pozitív orientáció készségszintű elsajátítása önmagunkhoz, 

másokhoz, múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz a szisztematikus gyakorlatok 

alkalmazásával úgy, hogy közben a realitást ne nyomjuk el. A jót kereső attitűd kialakítása a 

cél. A lényeg a személyiség és közösségfejlesztés. Olyan készségek kialakítása, ami lehetővé 

teszik a nehézségekkel való optimista szembenézést, a kihívásoknak való megfelelést 

miközben a közösség csapattá kovácsolódik. 

 

A Boldogság-program fejlesztő hatásai: 

 Fejleszti a gyerekek problémamegoldó készségét. 

 Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodásmódját. 

 Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít. 

 Ellensúlyozza a negatív érzelmeket. 

 Óvja a gyerekek mentális egészségét. 

 Csökkenti az agressziót a gyermekközösségben. 

 Miközben tanítjuk a gyerekeknek, magunk is elsajátítjuk a készségeket. 
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A Boldogság foglalkozások javasolt felépítése: 

 A téma bevezetése 

 Kezdő relaxációs gyakorlatok: az önszabályozás erőit mozgósítja. Oldja a stresszt a 

feszültséget, segíti a testérzetek tudatosítását, enyhíti a distressz ártalmait. Aktív, 

mozgásalapú módszerek kiválóan alkalmasak a legkedvezőbb lelkiállapot beállítására. 

 Személyiségfejlesztő gyermekdalok éneklése. Bagdi Bella gyermekdalai építik az 

önbizalmat, erősítik az optimista életszemléletet és a pozitív énképet. Elősegítik a 

figyelem összpontosítását, fejlesztik a finommotoros koordinációt, erősítik a 

memóriát, támogatják a kreativitást. 

 Téma feldolgozása. 

 Foglalkozás lezárása. 

 A téma továbbadása. 

 

A Boldog Óvoda program témái/tematikája a következők: 

1. A hála gyakorlása. (szeptember) 

2. Az optimizmus gyakorlása. (október) 

3. Társas kapcsolatok ápolása. (november) 

4. Jó cselekedetek gyakorlása. (december) 

5. Elköteleződés egy cél mellett. (január) 

6. Megküzdési stratégiák. (február) 

7. Apró örömök élvezete. (március) 

8. A megbocsátás gyakorlása. (április) 

9. Testmozgás. (május) 

10. Fenntartható boldogság. (június) 

 

1. A hála gyakorlása: A hálás gondolatok semlegesítik a negatív érzéseket. Segítik az 

élet pozitív élményeinek megélését. Erősítik az önbecsülést. Oldják a feszültséget. 

Segítőkésszé válik, aki gyakorolja, miközben növekszik a hasznosság érzése. Javítja 

az emberi kapcsolatokat, megtanít örülni, és egyben egy nagyon eredményes 

stresszoldó technikai is, amit egy életen át lehet alkalmazni. 

2. Az optimizmus gyakorlása: Az optimizmus egy „pszichológiai immunizáció”. Az 

optimista ember ellenáll a tehetetlenségnek, kitart a kihívások során és legyőzi az 

akadályokat. Az optimizmus arra ösztönzi az embert, hogy konstruktív, egészséges 
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módon viselkedjen a kihívásokkal szemben. Az optimista ember élénk, rugalmas, 

erős, energikus. 

3. A társas kapcsolatok ápolása: Lelki jólétünk és egészségünk alapfeltételei társas 

kapcsolataink, ezért fontos azok ápolása, építése. A társas kapcsolataink 

elengedhetetlenek több életfontosságú szükségletünk kielégítéséhez pl. támasznyújtás 

nehéz helyzetben, gondjaink megosztása másokkal. A szeretet érzését legfőképpen 

kapcsolatainkban éljük át. Mások bíztatása, vigasztalása csökkenti a saját 

szorongásunkat. Mint Andrew Matthews mondta: „A lelki békénk a megváltozott 

hozzáállásunkból fakad, nem pedig a megváltozott körülményekből” 

4. Jó cselekedetek gyakorlása: A jó cselekedetek boldoggá tesznek, ami közvetlenül 

javítja a testünk immunrendszerét, ez által egészségesebbek leszünk. Aki segít 

másokon, az elfogadóbb, megértőbb lesz. Másokon segítve, látva az ő helyzetét 

könnyebb hálásnak lenni a saját helyzetünk miatt. Ha másokat vigasztalunk, 

elterelődik saját problémánkról a figyelem, így jobb lesz a közérzetünk. Hasznosság 

érzetünk az optimizmust növeli. 

5. Elköteleződés egy cél mellett: A célok kitűzése ad értelmet életünknek, azok elérése 

erősíti önbizalmunkat, motiválttá tesz, erősítik társas kapcsolatainkat és ez által 

boldogságérzetünk növekszik. Fontos a cél eléréséhez a jó terv, és a jól meghatározott 

részcélok. 

6. Megküzdési stratégiák: A megküzdés a személy tudatos erőfeszítése, hogy legyőzze 

a rá ható külső, belső fenyegetéseket. Mind a problémaközpontú, mind pedig az 

érzelemközpontú megküzdési stratégiákon belül többféle megküzdési formát 

alkalmazunk: konfrontáció, eltávolodás, érzelmek, viselkedés szabályozása, társas 

támogatás keresése, felelősség vállalása, problémamegoldás tervezése, elkerülés-

menekülés, pozitív jelentés keresése. Problémahelyzet kezelésekor a legalkalmasabb 

megküzdési stratégia kiválasztása döntő fontosságú az eredményesség tekintetében. 

7. Apró örömök élvezete: A boldogság egyik legfontosabb feltétele, hogy élvezni 

tudjuk életünk pozitív élményeit a jelenben. Olyankor tudunk átélni örömöt, amikor 

biztonságban vagyunk, ismerős környezetben ismerős emberek vesznek körül, olyan 

helyzetben vagyunk, ami nem igényel erőfeszítést és a dolgok a maguk útján 

haladnak.  

8. A megbocsátás gyakorlása: Megbocsátani annyi, mint elfogadni a másik embert 

rossz cselekedete ellenére. A megbocsátás nem egyenlő a felejtéssel, az elnézéssel 

vagy a mentegetéssel. Aki megbocsátott lemondott a haragról, letette a sérelmet és 
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képes újra szeretni, és boldog lenni. A megbocsátás szintjei: bosszúvágyó 

megbocsátás, jóvátételi megbocsátás, elvárásokon alapuló megbocsátás, jogos 

elvárásokon alapuló megbocsátás, társas harmóniára törekvő megbocsátás és 

szeretetből fakadó megbocsátás (ez a teljes megbocsátás). A megbocsátás hatalmas 

gyógyító erő, mert lehetővé teszi az öröm újbóli átérzését 

9. Testmozgás: A rendszeres mozgás a mentális egészség védőfaktora, amely oldja a 

szorongást, levezeti a stresszt, emeli a hangulatot, növeli a munkakedvet, és elősegíti a 

jobb alvást többek között. Mozgás közben a szervezet örömhormont (endomorfint) 

termel, amely fokozza a vitalitást. A gyerekek számára a mozgás nélkülözhetetlen 

szükséglet és egyben a legjobb eszköze is a boldogság megszerzésének.  

10. Fenntartható boldogság: Rövid ideig könnyű boldognak lenni, de fenntartani már 

igazi kihívást jelent. Fenntarthatóvá akkor válik a boldogság, ha gyakran élünk át 

pozitív érzelmeket, ha rendelkezünk társas támogatással és a boldogságfokozó 

viselkedés stratégiák szokássá válnak.  

 

A program megvalósítása:  

Csatlakozás a programhoz önkéntes. A program vezetője készíti fel a résztvevő 

csoportokban dolgozó pedagógusokat a következő havi lehetőségekre. A kapott anyagokat, 

játék, gyakorlási lehetőségeket rugalmasan építik be a napi gyakorlatba. Nem egyszerűen egy 

foglalkozásban gondolkodunk, hanem a kigondolt tevékenységeket folyamatosan 

alkalmazzuk. Csak a témák kötöttek az adott hónapban, de a gyakorlás rendszeressége 

csoportonként változhat. Minden csoport annyira mélyül el az adott témában, amennyire a 

gyerekek partnerek benne. Cél a boldogságra hangolódás elősegítése. 

 

Budapest, 2018-06-27 
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3.sz.  melléklet  

 

 

Adaptálva:   „Tesz-Vesz Pedagógiai Programba” 

A program indult:  2017.Január 

A program végrehajtója: Táborszki-Gaszt Zsuzsanna 

Külső szakmai koordinátor. Deák Sándor  

(Budapest V. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa) 
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Helyzetelemzés, előzmények bemutatása 

 

Az óvodánkba járó gyermekek a Belvárosnak köszönhetően nap, mint nap találkoznak a 

közlekedés szabályaival, a rendőri jelenléttel. Az sem ritka, hogy munka közben láthatják a 

rendőröket, és szembesülnek a közlekedési szabályokat áthágó autósokkal, gyalogosokkal. A 

gyermekek biztonságos közlekedése/közlekedtetése mindig is fontos feladat volt számunkra, 

hiszen csak a napi szintű levegőzéshez is utcán haladva, gyalogosátkelő-helyen áthaladva 

juthatunk el. A belvárosi lét, a heti szintű kirándulások megkövetelik a gyermekektől a 

biztonságos közlekedést, a szabályok ismeretét.  

A mindennapjainkat mindig is átszőtte a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése. 

A tömegközlekedési eszközökön való utazás, a heti szintű autóbuszos kirándulások még 

inkább megkövetelik a kollegáktól és a gyerekektől is az átlagos óvodai élettől eltérő, egy 

magasabb szintű körültekintést. Évek óta fel kellett és fel is készítettük a gyerekeket, hogy az 

esetlegesen adódó veszélyhelyzeteket hogyan tudják észlelni, elkerülni, ill. ha bajba jutnak, 

mit tegyenek. Éveken keresztül részt vettek a gyermekeink a biciklis közlekedési 

versenyeken, melyeken előkelő, dobogós helyezéseket értek el mind kerületi mind pedig 

Fővárosi szinten. Így az „Ovi-zsaru program” gondolata nem volt idegen számunkra, sőt egy 

módszertanilag megalapozott, átgondolt, szakszerű anyagot kaphattunk kézhez, mellyel még 

szakszerűbben oldhattuk meg a gyermekek biztonságos életre való felkészítését.  

A nagycsoportban került kipróbálásra a program 2017-ben, de terveink szerint minden 

korosztályt fokozatosan megismertetünk vele, hiszen a biztonságos közlekedés, már a kicsik 

számára is fontos, elsajátítandó tudás. Ugyanakkor fontos lenne a program témaköreinek 

bővítése, melyről az illetékesekkel meg is kezdődtek az egyeztetések. Tervünk, hogy minden 

korosztályra kiterjesszük, ill. minden olyan új témával bővítsük, melyeket az élet sodor elénk 

gazdagítva módszertani megoldásokkal, új eszközökkel. Ebben nagyon hatékony közvetlen 

partnerünk az V. kerületi rendőrkapitányság Bűn megelőzési csoportja, ill. az Országos 

Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. 

A programot vezető kolleganőnk: Táborszki -Gaszt Zsuzsanna elvégezte a módszertani 

képzést, és kísérleti jelleggel Deák Sándor külsős szakértő bevonásával sikeresen kipróbálásra 

került a módszer. Egy-egy foglalkozásra ellátogatott hozzánk Dr. Berár Iván V. kerületi 

rendőrkapitány Úr és Garamvölgyi László Dandártábornok Úr is, akik elismerően szóltak a 

gyermekek program által nyújtott magabiztos tudásáról. 
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A program célja: Az óvodáskorú gyermekek biztonságérzetének segítése, erősítése. 

A program feladata: Az egyéni ismeretek feltérképezése az áldozattá válással 

kapcsolatosan, az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű információk átadása a témában. 

A program fő vonalai:  

 Személyiségfejlesztés: önismeret, problémamegoldás lehetőségeinek 

elsajátítása. 

 Szabálykövetés: közlekedési és a mindennapi élet szabályai (írott, íratlan) 

 Biztonság (idegen, ismeretlen emberekkel szemben, közlekedésben, egyedül 

otthon) 

 Viselkedési panelek (drámapedagógiai eszközökkel, bábokkal). 

A foglalkozásokon szerzett információkat fontos megosztani a családi házzal is, ezzel segítve 

őket is a programban való aktív részvételben, ill. a gyermekek eredményesebb 

felkészítésében. Fő szempont az áldozattá válás megelőzése. Az ezzel kapcsolatos ismeretek 

úgy válhatnak hatékonnyá, ha a téma feldolgozása a gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembevételével történik, az ő nyelvükre lefordítva zajlik; a mozgáson, játékok, mesére 

építetten.  

A feldolgozáshoz használható módszerek, „eszközök”: 

 Mesevilág szereplői 

 Mozgás öröme 

 Játék szenvedélye 

 Rajz önmegvalósító lehetősége 

 Szerepjátékkal történő más embernek a –bőrébe bújása- megismerése. 

A mese feldolgozása lehetővé teszi a témakörökre hangolódást, a szerepeken keresztül a 

könnyebb azonosulást, a viselkedés minták eljátszását. A helyzetek következmény nélküli 

eljátszása megóvja a gyerekeket a frusztrációtól, mégis átélhetnek helyzeteket és 

kipróbálhatják azokat. Mese, bábozás, dramatizálás során annyiszor élhetik át a szituációt, 

ahányszor csak akarják.  

A program témakörei: 

 Ismerkedés szabályai (ki az idegen számunkra, mit mondhatok el idegen 

embernek magamról és családomról). 

 Szabályok, utasítások betartásának fontossága (kinek az utasításait tartsuk be, 

kinek fogadjunk szót és miért). 

 Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, ajándékelfogadás szabályai 

(utcán, játszótéren, idegen lakásában). 
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 Egyedüli otthon tartózkodás szabályai (telefonálás, idegen beengedése a 

lakásba). 

 Veszélyes eszközök is lehetnek, nem játékszer 8háztartási eszközök, szúró-vágó 

eszközök használata, testi épség megóvása). 

 Közlekedés szabályai (gyalog, kerékpárral, utasként gépkocsiban). 

 Mit tegyek, ha elvesztem? (áruházban, strandon, tömegközlekedésen, nagy 

forgatagban). 

A témaköröket tovább bővítjük megfigyelés, saját tapasztalatok alapján. 

 

Budapest, 2018-09-06 

 

Készítette: Szabó-Biczók Tamásné a kiadott módszertani ajánlás alapján. 

 


