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Az Óvoda adatai
1. Hivatalos elnevezés: Monostorpályi Óvoda- Bölcsőde
2. Pontos címe: 4275, Monostorpályi Damjanich u 1
3. Telefonszáma: 06 52 393-026
4. Adószáma: 15809283-2-09
5. Az alapító okirat száma: 49-7/2017/Önkormányzat
6. A fenntartójának neve és címe: Monostorpályi Község
Önkormányzata
7. Az intézmény vezetője: Mihókné Szilágyi Ágota
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Törvényi hivatkozások
•
•
•

Az 1989. évi a „Gyermekek jogairól” szóló ENSZ Egyezmény.
Az 1991. évi LXIV. sz. törvény a „Gyermekek jogairól”.
Az 1993. évi LXXIX. sz. törvény és módosításai a Közoktatásról.
- 95. § (1.) bekezdés j pontja – Oktatási Program.
• A 363/2012. évi (XII.17.) sz. kormányrendelet az „Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja” kiadásáról és annak módosítása.
A 255/2009. évi (XI.20.) sz. kormányrendelet.
• A 2003. évi CXXV. sz. törvény az „Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról”.
• Az 1997. évi XXXI. sz. törvény a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról”.
• A 149/1997. évi (IX.10.) sz. kormányrendelet a „Gyámhatósági, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról”.
• A 11/1994. évi (VI.8.) MKM rendelet a „Nevelési-oktatási intézmények
működéséről” és módosításai.
- 20/B.§ (a) pontja a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről,
(b) pontja dokumentálás, fejlesztési tervkészítés, szülők
tájékoztatása,
- vegyes rendelkezések: 39/D, 39/E képesség-kibontakoztató felkészítés,
óvodai személyiségfejlesztő, tehetséggondozó felzárkóztató program.
• A 32/1997. évi (XI.5.) MKM rendelet a „Nemzeti etnikai, kisebbségi óvodai
nevelés iránynyelve” kiadásáról.
• Az 1021/2004. évi (III.18.) sz. kormányrendelet a romák integrációjáról.
• A 2/2005. évi (III.1.) OM rendelet a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének iránynyelve” kiadásáról.
• A 2011. évi /CXC törvény a nemzeti köznevelésről.
• Pedagógus előmeneteli rendszer.
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Óvodánk bemutatása
Közel 300 éves múltú településünk óvodája 100 éves épületében a nevelés négy esztétikusan
berendezett csoportszobában, családias légkörben történik. Az Alapító Okirat alapján
férőhelyünk száma 75+12 fő. Jelenleg 11 órás nyitvatartással működünk. Az épület adottságai
megfelelőek. Tárgyi eszközeinket és felszereléseinket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.
A négy csoportból egy bölcsődei korcsoport.
Az udvar tágas, barátságosak, jól felszereltek, biztosítják a gyermekek felhőtlen szabad
játékát, kielégítik mozgásigényét.
Óvodánk a családi nevelés kiegészítője, mert a gyermek nevelése elsősorban a család joga és
kötelessége, s ebben hátránycsökkentő szerepet töltünk be. Intézményünk esztétikus,
melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes, mindenkit elfogadó családias
légkörével, elsősorban a szabad játék és tevékenykedtetés sokoldalú eszközeivel készíti fel a
gyermeket az életre. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a
szakmaiság és a gyerekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.
Nevelőtestületünk célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését az életkori és egyéni
sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, ideértve a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek ellátását is. A program hatékony teljesítése érdekében minél
több tanfolyamon vegyünk részt.
Jövőképünk:
Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot,
vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan,
önfeledt játékkal tölthetnék, kreatív, jókedvű szakmailag kiváló, mindig megújulni képes
óvodapedagógusok irányításával.
Gyermekképünk:
Minden gyermek individuum, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai
értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelésünk
gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának
elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas
színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.
Célunk, hogy a gyermekek szívesen járjanak óvodába, érezzék jól magukat a
gyermekközösségben. Tiszteljék szüleiket, óvónőiket, a dajkákat, bizalommal forduljanak
hozzájuk. Egészséges önbizalommal rendelkezzenek, érzelmeiket legyenek képesek kifejezni.
Mozogjanak ügyesen, szeressék a spotot, a természetet és az általunk felkínált tevékenységek
iránt mutassanak érdeklődést. Koruknak megfelelő viselkedés kultúrájuk legyen.
Óvodaképünk:
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Óvodánk pedagógiai
tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével biztosítja az óvodáskorú gyermek
fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit. Intézményünk óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő funkciói következtében a gyermekekben megteremtődnek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
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Az óvodai élet megszervezésének elvei
Személyi feltételek:
Óvodánk-bölcsődénk személyi ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelelő. A nevelés
eredményessége érdekében különösen fontos a csoportokban együtt dolgozók hatékony
együttműködése, amely a gyermekek érdekeinek kiszolgálására irányul. A csoportban
dolgozó dajkák, óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztens munkakapcsolata az általános
célok és feladatok ismeretén és teljesítésén túl az egymást elfogadó és tisztelő viszonyuláson
alapszik.
Óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Elengedhetetlen a pedagógus
kreativitása, az ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott tudatos, tervszerű alkotó
alkalmazása. A pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményei, szükségessé teszik a
pedagógusok rendszeres továbbképzését, önképzését.
Az óvodapedagógus és a dajka modell szerepe
Óvodáskorban, de a későbbi életkorban is a példa a leghatásosabb nevelő erő egyike. Ezért
nagyon fontos, hogy mit és hogyan mondunk, miként viselkedünk, hogyan öltözködünk stb.
Különösen 3-4 éves korban meghatározó az óvodapedagógus és a dajka személyisége, hiszen
kezdetben a gyermek kritikátlanul, válogatás nélkül utánoz a szeretett és érzelmileg hozzá
legközelebb álló felnőtt kedvéért.
Sok múlik azon milyen értékeket preferál az óvodapedagógus, a dajka és a gyermek
környezete, azon belül a család.
Előfordulhatnak értékkonfliktusok a család és az óvoda között. Ilyenkor tapintatosan, a
gyermek érdekeit figyelembe véve kell közelíteni a megoldás felé. A gyermek már megtanul
és magával hoz bizonyos értékeket a családból, amelyeket az óvodában is tiszteletben kell
tartani.
Az óvodai életben az óvónő átvállalja az anya szerepét, így az ő biztonságot és harmóniát
sugárzó egyénisége hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. A biztonságérzet egyik
biztosítéka a testi kapcsolat. Még a 6-7 éves gyermek is igényli a gyakori simogatást,
szeretgetést, ölelést.
A gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást
viselkedést igényel. El kell fogadni, hogy nemcsak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a
gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös. Ez a pedagógusi attitűd feltételezi az
önállóság, rugalmasság, döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul
kell vennünk, hogy olyan nevelő képes a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra
serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a képességekkel.
Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése.
A helyi óvodai nevelési programunk megvalósítása során a dajkák munkája az
óvodapedagógusokkal összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen
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segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki épp úgy, mint az
óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást
gyakorol a kisgyermekre.
Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, arra
van szükség, hogy megfelelő szinten tájékozott legyen az óvoda és az adott óvodapedagógus
nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan
kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. A nevelési tervet az óvónő
folyamatosan ismerteti a dajkával.
Tárgyi feltételeink:
Óvodánknak rendelkeznie kell a HOP megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda épülete, udvara adott, berendezését oly módon alakítjuk, hogy szolgálja a
gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük
megőrzését, fejlődését. Lehetővé tegye mozgás-és játékigényük kielégítését és a gyermekeket
harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegyék körül. A tárgyi felszereléseket,
amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon, és a gyermekek
biztonságára figyelemmel helyeztük el.
Csoportszobáink világosak, barátságosak felszereltségük az előírásoknak megfelelő. A szűkös
anyagi helyzet ellenére is vonzó, esztétikus, harmóniát árasztó tárgyi környezet várja a
gyermekeket és az itt dolgozókat. A berendezéseink a praktikusság, kreativitás, kényelem
jegyeit mutatják. Érvényesül a természetes anyagok felhasználása. Minden csoportszobának
egyéni hangulata, arculata van, sok növénnyel, a természetsarokban a természet kincseivel.
Összességében elmondhatjuk, hogy a működési feltételek biztosítása mellett játék- és egyéb
eszközellátottságunk jó. A gyermekek biztonságos környezetben nevelkedhetnek.
Tevékenységükhöz szükséges feltételeket megfelelő mennyiségben és minőségben tudjuk
biztosítani. Saját tornatermünk van, a tanulást a mozgást elősegítő eszközrendszerünket
folyamatosan bővítjük Fejlesztő játékokat szereztünk be minden nevelési területhez,
képességfejlesztéshez.
Az udvar:
Az udvarunk nagy alapterületű, tele fával, amelyek a nyári melegben biztosítják a hűsölés
lehetőségét a gyermekek, felnőttek számára. Az elrendezése gazdag játék és
mozgáslehetőséget nyújt, de az eszközök nagy része elhasználódott, felújításra, cserére szorul.
Cseréjüket, saját erőből, fenntartói segítségből és sikeres pályázatokból szeretnénk
megvalósítani.

Szubjektív feltételek:
Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése. A hangsúly az aktív, kétpólusú
együttműködésre kerül. Az aktív nevelés tevékenységközpontú és tevékenységre alapozott. A
gyermeknek épp úgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek. Ezt
nagyon komolyan kell venni és beépíteni a fejlesztési elképzelésünkbe. Nem hagyhatjuk
figyelmen kívül a gyermek saját élményeit, kíváncsiságát, motivációit, tapasztalatait, hanem
erre építve tervezzük a gyermeki tevékenységet.
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A fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli.
Ezzel válik lehetővé - a gyermek aktivitására támaszkodva - hogy bevonjuk őt, a nevelés
folyamatába.

A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében
„A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és
egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében a
gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek
meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a család szerepe igen jelentős.” (Tev.
Közp. Óv. Nev. 7. O.)
Mivel a családi hatások legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, hanem spontán módon
valósulnak meg, ezért óvodánknak igen nagy szerepe van az elsődleges szocializáció során.
Az óvodáskorú gyermek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi
atmoszféra határozza meg, amelyben élnek. Ezért feladataink meghatározásánál figyelembe
kell venni, milyen környezetből kerül a gyermek az óvodába. Meg kell ismerni a gyermek
családi hátterét már óvodába lépés előtt. Ez településünk adottságából adódóan nem nehéz.
Ahhoz, hogy a gyermeket eredményesen fejleszthessük, bátran biztonságosan kell mozognia
az őt körülvevő környezetben. Ennek előfeltétele, hogy beilleszkedjen a csoportba. Ezt a
beilleszkedést segíti az anyás beszoktatás. A módja és ideje a gyermektől és a szülő
igényeitől, valamint az óvodapedagógus személyiségétől függ.
Feladataink:
• Szokás-és szabályrendszerünk kialakítása Gyermekeink igényeihez rugalmasan
alkalmazkodó az egyéni-és életkori sajátosságokat figyelembevevő módszerekkel
• Napirendünk betartása.
• A közösség kialakítása, formálása, a szocializáció támogatása érzelmi biztonságot
nyújtó, nyugodt, családias légkörben, élményekben gazdag környezeti feltételek
megteremtésével.
• Személyiség kibontakoztatása komplex fejlesztő eljárásokkal.
• Testi, lelki szükségleteik kielégítése, ezen belül:
- Az egészséges életmód alakítása
- Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés
- Az anyanyelvi-értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
• Tevékenykedtetés kibontakoztatása a tevékenységek pedagógiai eszközeinek
alkalmazásával.
• A mozgás a nyelv és a percepciós játékok integrálása a kognitív képességek
kibontakoztatásában.
• Egészséges, edzett, fejlett és igényes mozgáskultúra kialakítása
• Szülői szemlélet formálása. Az egészséges életmód, életvitel alakítása
• A másság elfogadtatása a lehető legnagyobb toleranciával.
• Tudatosabb, és szakmailag megalapozottabb együttműködés a családokkal
• A szülők aktív bevonása az óvodai életbe a nevelési gyakorlatunk megvalósítása
érdekében.
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• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált, személyközpontú, differenciált
nevelésének kialakítása, mely segíti a kölcsönös megértést, elfogadást, ezáltal
mérsékli az előítéleteket.
Kiemelt feladatunk a komplex személyiségfejlesztés:
• Jelen van valamennyi tervezett, irányított, vagy spontán kialakuló tevékenység
közben,
• A fejlesztése során olyan magatartásformák, erkölcsi normák, megtanításán
fáradozunk, amelyek az egyén és a közösség szempontjából egyaránt értékesek és
fontosak (pl. a köszönés, alkalmazkodó képesség, egymásra figyelés, elfogadás,
együttérzés, egymás segítése, a másság elfogadása, kitartás, önfegyelem, jó és rossz
felismerése, őszinteség, igazságosság, felelősség stb.).
• • A Pedagógiai programunk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is
biztosítja, és minden segítséget megad a személyiség fejlődéséhez. A nevelés hatására
a sérülés arányában, és az óvodapedagógus kompetenciájából adódóan a sajátos
nevelési igényű kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az
önállóságra törekvés, az együttműködő képesség.
• Az óvodáskor végére óvodásaink alkalmassá válnak az iskolai élet sikeres
megkezdésére testi, lelki, szellemi, erkölcsi és szociális téren egyaránt.

Az egészséges életmód
Az egészséges életmód, a testápolás a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só és telítetlen só-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás az öltözködés a pihenés a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak
alakítása.
Gondozás
A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi komfort érzetének
kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek- óvónő, gyermek- dajka
kapcsolatot feltételez. A toalett használatával kapcsolatos tevékenységek figyelemmel
kísérése, támogatása, szükség szerint fizikai segítség nyújtása sértheti a gyermek intim
szféráját, ezért nagyon türelmesnek, megértőnek kell lennünk.
A testápolás terén, akár a kéz, akár az arc megérintése szintén válthat ki elutasítást a gyermek
részéről, amit el kell fogadnunk, nem szabad tolakodóan viselkednünk. A papír zsebkendő
használatával kapcsolatban felhívjuk a gyermekek figyelmét annak anyagára, használatára.
Az öltözködés terén fontos a helyes sorrend megismertetése, valamint az időjárás és az
öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz igazítása.
Minden korcsoportnál fontos a fogápolás szokásainak megalapozása.
Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé,
alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Mivel minden tevékenységet szóbeli
megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell
biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg.
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A testi neveléssel, mozgással, mely az egészséges életmód feltétele az 5. fejezetben
foglalkozunk.
Környezetvédelmi tapasztalat biztosítása: az élethez levegőre van szükség, van jó és rossz,
tiszta- szennyezett levegő. A gyermekeket arra neveljük, hogy a későbbi életükben tudatosan
őrizzék a levegőnk tisztaságát.
Pihenés: legfontosabb a nyugodt légkör biztosítása- az altatás hangulatához illő mese, halk
zene- a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembevételével a szükséges
személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Kényelmes, a gyermekek méretéhez igazított
fektetőket használunk, az óvónő jelenléte elengedhetetlen feltétel óvodánkban.
Az óvodapedagógus a csoportra és egyénre szabottan, az életkori sajátosságok figyelembe
vételével, tervezi meg az életritmus, a táplálkozás, a testápolás az öltözködés, mozgás, edzés,
pihenés, alváshoz kapcsolódó gyermeki tevékenységek, szokások kialakítását. A
szokásrendszer kialakítása az utánzáson és az ezzel összefüggő azonosuláson nyugszik. Így
tehát a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Fontos, hogy a gyermek környezetében minden
felnőtt a gyermektől is elvárt szabályok szerint cselekedjen.
A szokásalakítás ajánlott módja:
- példamutatás, utánzás – ismétlés - tudatossá váló cselekvés az óvodapedagógusok és dajkák
részéről egyaránt.
1. Az egészséges életmód alakítása érdekében végzett feladataink:
Az egészséges óvodai környezet megteremtése.
A nyugodt, kiegyensúlyozott szeretetteljes óvodai légkör kialakítása.
A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása.
A gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése.
➢ A gyermek testi és lelki fejlődésének, egészségének elősegítése, védelme, megőrzése.
➢ A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.
➢ A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
➢ A testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
➢ Egészséges és biztonságos környezet megteremtése.
➢ Ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal
együttműködve prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
➢ A testi fejlődés biztosítására óvodai nevelésünk segítse elő, hogy a gyermekek
egészségesek, edzettek, alkalmazkodó-képesek legyenek, mozgásuk váljék
összerendezetté, sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat. A mentálisértelmi fejlődés terén, legyenek képesek:
➢ érzékszerveik útján (látás, hallás, tapintás) az őket körülvevő valóságot tapasztalati
síkon megismerni, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket az
óvónő irányításával észrevenni,
➢ az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazására,
➢ a tapasztalat útján szerzett ismeretek emlékezetben tartására,
➢ gondolataik, érzéseik kifejezésére.
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2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása:
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi
vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó
értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges,
hogy
- a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
- az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
- az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
- az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,

kitartásának,

feladattudatának,

szabálytudatának),

szokás-

és

normarendszerének megalapozása.
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek
a hazaszeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni
a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.
4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű
szerepet tölt be.
5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az
óvoda együttműködő

szerepe az

ágazati

jogszabályokban meghatározott

speciális

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
A közösségi, szociális fejlődésük eredményeképpen az óvodai nevelésünk
• segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én tudatának alakulását,
• kielégíthesse természetes társas szükségleteit, nevelje a gyermeket a
különbözőségek elfogadására, tiszteletére,
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•
•
•
•

tegye vonzóvá az óvodai közösséget,
segítse elő, hogy kialakuljanak a derűs, nyugodt, tevékeny óvodai élethez
szükséges szokások,
alapozza meg a feladattudat, feladattartás, önállóság képességét.
segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt.

Óvodánkban a gyermeket az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretet teli,
kiegyensúlyozott légkör vegye körül. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő,
alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, az
elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekek nevelése megfelelő szakemberek
segítségével. / logopédus, pszichológus, gyógypedagógus stb./
A kisgyermek „énközpontúsága” alapján elsősorban önmagára képes figyelni, de fokozatosan
kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal is
törődni. Ha a gyermeket óvodába lépéskor kedvező hatások érik, a felnőtt-gyermek, gyermekgyermek kapcsolatokat pozitív attitűd és élethelyzetekben való gyakorlását érzelmi töltés
jellemzi, az együttműködés, a szociális magatartás alapvető formái könnyen kialakulnak.
Az együttműködés kialakulásához a gyermeknek rendelkeznie kell éntudattal- és képpel,
testséma ismerettel, téri tájékozódási képességgel. Mindezek kialakulásához fejlesztő
munkánk során arról kell gondoskodni, hogy a gyermek élményei, tapasztalati, ismeretei,
információi változatos tevékenységi formák közepette gazdagodhassanak. A manipulációra,
illetve aktív figyelemre serkentő közös átélésnek össze kell fonódnia a folyamatos
megbeszéléssel. Az óvodába kerülő gyermekkel kapcsolatban kiemelkedő szerepet kap a
gondozási teendők személyes ellátása, a gondozás közbeni személyes, testközeli együttlét. Az
óvodapedagógus – gyermek között kialakuló szoros testi-érzelmi kapcsolat a gyermekben
nemcsak érzelmi biztonságot ébreszt, hanem az együttműködéshez szükséges ismereteket is
eközben szerzi meg. Az érzelmi biztonságot nyújtó együttlétből alakul ki az együttműködés, a
más felé fordulás képessége.
A későbbiekben a felnőtt és a csoport hatása annál jelentősebb, minél gazdagabb lehetőséget
biztosít a kisgyermeknek a sokszínű tevékenységre, a társas együttműködésre,
szerepvállalásra, élményszerzésre. A közös élményekre épülő közös tevékenységek
gyakorlása segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat,
szabálytudat) fejlődését, a szokás és normarendszerének megalapozását.
Célunk:
•
•
•
•

erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az
óvodapedagógus és a dajka példaadásával és helyzetteremtésével
A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak
értékközvetítése
A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés.
A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság
megőrzése, átörökítésének biztosítása.
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•

A figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra
és szépre tiszteletére és megbecsülésére nevelés

Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításából adódó óvónői feladatok:
➢ nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör kialakítása
➢ a csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus,
biztonságos berendezése
➢ személyiségének szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelő, „anyapótló”
magatartása
➢ spontán szociális tanulásban a komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki
viselkedésbe
➢ környezetvédelmi viselkedési és magatartásformák alakítása
➢ az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelés
➢ az udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazásának figyelemmel
kísérése
➢ erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása
➢ a gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása
➢ társas kapcsolatok formálásának segítése, az összetartozás élményének mélyítése,
a „mi-tudat” alakítása
➢ páros és kiscsoportos feladathelyzetek teremtése, kooperatív technikák
alkalmazása
➢ a konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspirálás
➢ a tehetséges gyermekek kibontakozásának támogatása
Sikerkritérium:
✓ ismeri a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát
✓ a csoport szokás- és szabályrendszerének ismeretét a magatartásában is érvényesíti
✓ szereti és korának megfelelően védi a természetet, megbecsüli és tiszteletben tartja
az élővilágot, szívesen ápolja a növényzetet, gondoskodik az állatokról
✓ képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni
✓ szükség esetén segíti az arra rászorulót
✓ konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old
meg, szükség szerint felnőtt segítségét kéri
✓ érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni
✓ a felnőtteket és munkájukat tiszteli
✓ bátran, de kulturáltan mondja e véleményét
✓ igényes a saját tevékenységével szemben
✓ szívesen kommunikál
✓ érkezéskor, távozáskor köszön
✓ ismeri és betartja az udvariassági szokásokat
✓ türelemre, kitartásra képes
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3. Az anyanyelvi - értelmi fejlesztés, és nevelés megvalósítása
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel - az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a
gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a
gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére
szükséges figyelmet fordítani.

Az óvodai nevelésünk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint életkori
sajátosságára, meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve változatos
tevékenységeket biztosít, melyeken keresztül a gyermek további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
- Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása a beszélő
környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van.
Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció és
alakulásával. A programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv, és a kommunikáció
fejlesztése. A kommunikáció a beszéd és a gondolkodás egyik eszköze. Az egyéni fejlődés
biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával (odafigyelés,
meghallgatás, beszélgetés) kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a
gyermekek közötti kommunikációt, teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre, ennek
fejlesztésére, bővítse szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (pl.
érzelmeket jelző gesztusok, arckifejezések, testtartások).
A gyermek beszéd- és kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól,
mely előnyös vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermekek számára a közösségben.
Célunk:
• A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése,
célirányos bővítése különböző tevékenységekben.
• Az értelmi képességek / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás / és a kreativitás fejlesztése:
• egyre pontosabb valósághű észlelés
• figyelem-összpontosításra való képesség
• valósághoz közelítő képzeleti működés
• reproduktív emlékezet
• problémamegoldó és kreatív gondolkodás
• az alakuló fogalmi gondolkodás.
• A beszédkedv felkeltése és fenntartása
• a beszédhallás és szövegértés fejlesztése
-
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Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből adódó óvónői feladatok:
➢ olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran
elmondhatják a gyermekek a gondolataikat
➢ változatos tevékenységek szervezése, biztosítása
➢ a sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként
előhívható
➢ a természet és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek észre
vétetése, megismertetése
➢ a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés
➢ az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele
➢ figyelem- összpontosításra motiválás
➢ minden gyermeki kérdés megválaszolása
➢ kommunikációs helyzetek teremtése, szókincsük bővítése
➢ metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban
➢ a társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése
➢ a nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciát
fejlesztése
➢ nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta, választékos beszéddel mintaadás
➢ migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén
➢ szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal
Sikerkritériumok:
✓ korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése
✓ képes vizuális, auditív differenciálásra
✓ térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni
✓ a keresztcsatornák működése korának megfelelő
✓ az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is
✓ figyelme korához képest tartós
✓ gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás a jellemző
✓ helyesen, tisztán, érthetően beszél
✓ kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol
✓ szókincse korának megfelelő
✓ jól használja a metakommunikációs eszközöket
✓ bátran szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel
✓ társára odafigyel, türelmesen meghallgatja a mondanivalóját
✓ a közölt információt megérti
✓ a kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja
✓ bátran kérdez
✓ verbális emlékezete korának megfelelő
✓ egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is elmondani
✓ ismeri és használja az udvariassági szavakat
✓ tud szemkontaktust teremteni és tartani
✓ élményeit és gondolatait el tudja mondani
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✓ a migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és
képes magát megértetni

A tevékenységek szerepe a nevelési feladataink elérésében
A gyermek személyisége és a tevékenységei kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. Mivel a
gyermek tevékenykedő lény, személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a
leghatékonyabban.
A tevékenységeket, valamilyen belsőszükséglet kielégítésének vagy külső követelmény
teljesítésének eszközeként, képesség felhasználás, képességfejlesztés eszközeként
értelmezzük.
Tudjuk, hogy az életkor és az egyéni adottságok nagymértékben meghatározzák a gyermeki
tevékenység minőségét és mennyiségét. Ezért ezt figyelembe véve segítjük elő a
tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 éves gyermek
életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el a különböző tevékenységek. Ezért a gyermek
számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett feladat is lehet játék.
Mindezek figyelembevételével a következő feltételeket biztosítjuk a tevékenységek
megszervezéséhez.
A nevelő hatás belső feltételei
A./ Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen, aminek
hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg.
B./ A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön.
C./ A tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen. Csak a végig
vitt, befejezett tevékenységnek van élmény ereje.
D./ A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból:
elégítse ki a gyermekek 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 (ráhangolódás, tudatosítás) közös feladata az
óvodapedagógusoknak és a dajkáknak.
B./ A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozóitól nagy tapintatot igényel.
Semmit se végzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítjük, amikor arra szükségük van.
C./ A tevékenység pedagógiai értékelése is feladata az óvodapedagógusnak, mely legyen
konkrét, reális és fejlesztő. A siker, a sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott
tevékenységi mód, az együttműködés megléte vagy hiánya lehet az értékelés kiinduló pontja.
Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében
➢ Biztosítsa minél változatosabb, többfajta tevékenység
gyakorlásához a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszköz)
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egy időben

történő

➢ A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a
gyermek aktuális élményvilágára.
➢ Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb
tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban.

A képességek szerepe a nevelési cél elérésében
„A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a
társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Végső
soron minden alkotó, termelőképesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. Az egyéni
képesség részben öncél, az önmegvalósítás mértéke, részben a társadalmi létezés eszköze, a
társadalmi hatás feltétele, forrása. Ezt a kettős meghatározottságot a pedagógiának nem áll
módjában megkerülni, a belső arányokon, a tendenciákon azonban lehet módosítani, az
önmegvalósítás és a társadalom érdekeit szolgáló tevékenység teljes vagy részleges
egybeesését elő lehet segíteni.” (10. o).
A nevelés szempontjából tevékenységek által fejleszthető képességeket két nagy csoportba
sorolhatjuk:
- a kooperációs
- a kommunikációs képességek.
Ezek a képességek a tevékenységek közben fejlődnek. Mivel a képesség meghatározott
tevékenységekre való alkalmasság, így a tevékenység nemcsak forrása, hanem célja is a
képességek fejlesztésének. A gyermek a kommunikációra és a kooperációra való képességét a
kommunikáció és a kooperáció gyakorlása közben és által szerezheti meg. Ez a két kiemelt
képességcsoport nem tartalmazza az emberi képességek összességét, de magukban foglalják
azokat a lényegi kompetenciákat, képességeket, amelyek a tudatos emberi élet folytatásához
szükségesek.
Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében
Minden gyermek esetében egyénre szabottan, a csoportnaplóban készítünk fejlesztési
tervet, a gyermek nevével jelezve, szem előtt tartva, hogy minden gyermek
képességét önmagához, a saját lehetőségeihez, fejlődési üteméhez Folyamatosan
biztosítjuk a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges
tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit.
Folyamatos megfigyelés útján tiszta képet alkotunk a gyermek meglévő
képességeiről. Ennek ismeretében törekszünk a képességek fejlesztésére. A
megfigyeléseket rögzítjük az, „Egyéni fejlesztő naplóban” óvodába lépéstől
folyamatosan. Az egyéni dosszié tartalmazza a gyermek anamnézisét, a beszoktatás
tapasztalatait, az óvodapedagógus megfigyeléseit, a fejlesztés programját, mérési
eredményeket.
A fejlettség megállapítását óvodánk fejlesztőpedagógusa végzi a DIFER mérővel
középső csoportban és nagycsoportban félévente.
Ha nem egyértelmű az iskolaérettség, segítséget kérünk a Nevelési viszonyítva
fejlesztjük.
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Mérést minden csoportban végzünk a megfigyelés mozzanatától az egyéb
mérőeszközök alkalmazásáig.
Az adatgyűjtő munka mozzanatai:
Anamnézis felvétele. Ezt a gyermek óvodába lépésekor, kérdőív segítségével
készítjük. / 1. sz. melléklet /
Rögzítjük a Beszoktatás tapasztalatait az erre a célra összeállított kérdőíven.
Tapasztalatainkat a gyermekek megfigyelésével szerezzük. / 2. sz. melléklet/
Az egyes képességek fejlettségét elsősorban megfigyelés, bizonyos gyermekeknél
bizonyos területeken más pedagógiai mérőeszköz alkalmazásával vizsgáljuk évente
kétszer / január 31-ig ill. máj. 3o-ig / illetve folyamatosan a tanév során az Egyéni
fejlesztés c. dokumentációban/ 3. sz. melléklet /
A kapott eredményeket minden gyermeknél a személyre szabott fejlettségmérő
lapokon rögzítjük.
Szükség esetén a gyermekek iskolakészültségét méréssel, megfigyeléssel követjük. A
mérésre minden nevelési év novemberében és áprilisában kerül sor a DIFFER
mérőeszköz segítségével. / 4. sz. melléklet /
A feltérképezett képességszintek megállapítása után a fejlesztő programot a
csoportnaplóban jelenítjük meg.
A nevével jelölve a képességfejlesztés feladatait.
Segédanyagként a Pedagógiai Intézet által kiadott Feladatgyűjtemény Képességek
Fejlesztéséhez című könyvet használjuk.
A fejlesztéshez szükséges tevékenységek megválasztása az évszakok, jeles napok
függvényében történik.
Értékelést a nevelési évben két alkalommal végzünk a csoportnaplóban: februárban
és júniusban.
A gyermek tevékenységi formái, a fejlesztés tartalma:
Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív lesz a saját
természeti és társadalmi környezetének kialakításában.
A gyermek tevékenységi formái:
• játék és tanulási tevékenység
• társas és közösségi tevékenység
• munka tevékenység
A fejlesztés tartalma:
➢ vers, mese
➢ ének-zene, énekes játék
➢ rajzolás, mintázás, kézimunka
➢ mozgás
➢ a külső világ tevékeny megismerése / környezeti nevelés, matematika /
Nevelésünk lényegét, tevékenységünk keretét és szemléletét a játéknak kell meghatároznia.
A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyi együtt jelenti, az
óvodás korú gyermek nevelésének tartalmát. Ezt azért szükséges hangsúlyozni, mert a
gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, hanem
komplex módon egymást kiegészítve jelennek meg. Így természetes, hogy a feladatrendszer
elemei mereven nem választhatóak el egymástól, mint ahogy a tevékenységek is
összefüggenek egymással. Miután a tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért a nevelés és
tanulás tervezésében is a komplex gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a
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nevelési területek szétdarabolódásának szándéka vezeti gondolataikat. Korcsoportunknak
megfelelően tervezünk, mindig az évszakok változásaiból, aktualitásokból indulunk ki,
támaszkodva a gyermek ötleteire, aktuális élményeire.
A játék
A játék a 3-7 éves 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 érő élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat
bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit
és újra élheti kellemes élményeit. A környező világról a játéktevékenység révén
közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé.
A játék olyan komplex tevékenységforrás, melyet nekünk óvodapedagógusoknak tudatosan
kell felhasználni a nevelés folyamatában céljaink eléréséhez. Tudatosságunk azonban soha
nem irányulhat a gyermekre, mivel kitalált és erőltetett „játékos módszerekkel” nem
helyettesíthető a gyermeki tevékenység. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi,
hogy nemcsak a tárgyi, manuális, nagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el,
hanem a „szellemi alkotást” is tanulásként, tevékenységként fogjuk fel a játék során. Minden
gyermeki tevékenységet megkülönböztethetünk spontán és az óvodapedagógus által irányított
tevékenységre.
Fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtését, melyeknek
hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától elindul. A nevelési folyamat
intenzív képességteremtő jellege alapvetően attól függ, hogy milyen szélességben és
mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység rendszerét kiépíteni.
Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni
a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérésére érdekében és szükség esetén
indirekt módon befolyásolni. Az életre nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével
teljesedhet ki, mivel a játék kicsiben maga az élet.
Programunk alapelve, hogy mivel a játék a leghatékonyabb fejlesztési eszközünk, ezért
minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermeknek az elmélyült szabad
játékra. A gyermekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy mivel, kivel és mit
játszanak, milyen helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz biztosítjuk a
feltételeket, játékeszközöket pl. különböző játéksarkok kialakításával (babaszoba,
babakonyha, építőjátékok, építősarok, puzzle…) Nagyon fontos, hogy a gyermekek spontán
szerzett élményei tapasztalatai kellő figyelmet kapjanak, az óvodapedagógus érzékenyen
reagáljon rá. A játék olyan lehetőséget jelent számunkra, amit tudatosan felhasználhatunk a
gyermekek fejlesztése érdekében. Célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok
fejlődhetnek ki a gyerekekben a játék során, ami később a társadalomba való beilleszkedést
is elősegítheti. Pl.: társakkal való együttjátszás, játékon belüli önállóság, másik gyermek
játékának tiszteletben tartása, kezdeményezőkészség kibontakoztatása, mások mozgósítása,
alá-fölérendeltségi viszony önkéntes kialakítása, kommunikáció, konfliktuskezelés
képessége. A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az
érzelmi, akarati, szociális, társas fejlődéstől, a mozgástól, a világkép és a tudat
kialakulásától. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az
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élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus
feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával,
támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. Utánozható mintát
ad a játéktevékenységekre, segítő, kezdeményezővé válik, ha a játékfolyamat elakad.
A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítását, továbbfejlesztését az óvodai
lendületet biztosítunk a gyermekek gazdag, tartalmas meséléssel, sétákkal, kirándulásokkal,
ünnepekkel valósítjuk meg. Újabb és újabb játékának kibontakoztatására, pl. a hétköznapi
élet szereplőinek eljátszásával élményalapot biztosítunk a séták során a boltba, a postára, az
orvosi rendelőbe, a polgármesteri hivatalba való látogatásokkal.
Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása:
- gyakorlójáték: fejlődik nagymozgása, finommotorikája, mozgáskoordinációja,
térészlelése, verbális készsége
- szimbolikus szerepjáték: alakul szocializációs készsége, kommunikációja, erkölcsi, akarati
tulajdonságai, kognitív képességei
- konstruáló játék: alakul szem-kéz koordinációja, finommotorikája, térészlelése, alak- és
formaállandósága, rész és egész viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, vizuális
memóriája.
- szabályjáték: fejlődnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai,
szocializációs készsége
A szabad játék amikor biztosítjuk a gyermek számára az önállóságot, a szabadságot a
➢ játéktevékenység megválasztásában
➢ játékeszközök megválasztásában
➢ társak megválasztásában
➢ gyermeki játékelgondolás megvalósulásában
➢ játszóhely megválasztásában és kialakításában.
➢ A szabad játék folyamatosságának érdekében hagyunk elegendő időt a játék
befejezésére, az elmélyült játékot nem zavarjuk meg más tevékenység
felkínálásával és lehetőséget adunk a játék későbbi folytatására. Minél több
tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítunk, mely élményforrás lehet a gyermek
számára.
A játékirányítás kérdése:
A játék lényegét figyelembe véve a játékirányításban a közvetlenség, természetesség,
kedvesség, figyelem, nyugodt hangvétel, érdeklődés, a gyermeki kezdeményezések során
mind szem előtt tartjuk.
A napirend betartása mellett a gyermek befejezheti, végig játszhatja a megkezdett
tevékenységét. Az óvónő vigyázó szemlélője, vagy kezdeményezője a játéknak, aki akkor
avatkozik közbe a játéktevékenység zavarása nélkül, amikor a gyermek saját vagy társai testi
épségét veszélyezteti, valamint a gyermek kifejezett kérésére. Ha a szituáció úgy kívánja, és a
gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt a játékban.
A feszültségoldás kérdése:
A játék során feszültségoldás céljából lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek a
tevékenységeken keresztül megnyugodjon, és igyekszünk az érzelmi biztonság
megteremtésével oldani feszültségét.
Konfliktus kezelés kérdése:
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A gyermek helyett nem döntünk, hanem felkínálunk, stimulálunk, alkut kötünk, alternatívákat
kínálunk. Lehetőséget teremtünk arra, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni érdemes a
másik gyermeket.
Bátorító neveléssel a közösségbe való beilleszkedést, a családi háttérből adódó kulturális és
szociális hiányok csökkentését, a lemaradások kompenzálását valósítjuk meg a játék
folyamán.
Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtéséhez.
A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára.
Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához.
A gyermek játékválasztásának tiszteletben tartása
Reflektív szemléletű jelenlét a játékban: a gyermekjáték fejlődésének nyomon
követése- differenciált reagálás, egyéni bánásmód megvalósítása
Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék
fejlesztése érdekében
A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása
Inger-gazdag, cselekvésre inspiráló, a gyermek kíváncsiságát felkeltő, esztétikus,
harmóniát sugárzó környezet kialakítása
A játékok a gyermekek által jól látható és elérhető helyen történő elhelyezése,
ügyelve a játékok optimális mennyiségére és cseréjére.
Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekkel.
Az óvodapedagógus figyel a szabályok betartására.
A játék tudatos felhasználása a nevelési célok eléréséhez, lehetőséget biztosítva a
kommunikációra, kooperációra.
A gyermeki kezdeményezések és spontaneitás hangsúlyozása.
Az új játék használatának megismertetése az érdeklődő gyermekeknek.
Az óvodapedagógus a tudatos jelenlétével biztosítja az indirekt irányítás
felelősségét.

Sikerkritériumok:
✓ örömmel, önfeledten játszik
✓ képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni
✓ építmény lemásolására képes
✓ képes élményei eljátszására
✓ szívesen vállal szerepet
✓ betartja a társas viselkedés elemi szabályait
✓ szabályjáték során betartja a szabályokat
✓ másokat is figyelmeztet a szabály betartására
✓ egészséges versenyszellemben tevékenykedik
✓ játékában elmélyült, kitartó
✓ problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik
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A tevékenységben megvalósuló tanulás
A játék és a tanulás óvodáskorban teljes mértékben összekapcsolódik. A tevékenységi vágy
ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben újabb és újabb felfedezéseket tesz,
azaz tanul a gyermek. A játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere. A játékon belül a
motoros, a szociális és verbális tanulás összefonódik, komplex formában jelenik meg.
Azonban a nevelési folyamat valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül
spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek. A tanulás csupán része a nevelési
folyamat egészének. Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de
minőségben több ismeretet kapjon a gyermek. A 3-7 éves korú gyermek fejlődése
szempontjából fontos, a több érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés és sokoldalú
cselekedtetés. A tanulási folyamat központi kérdése: a közvetlen környezet folyamatos
megismerése, az érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés. Mivel a gyermek a világot
komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is ebből kell kiindulni. Ez az
oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül juttatjuk el a gyermekhez azt,
ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. Nem
mellékes, hogy azok a tanulási tapasztalatok, melyeket az óvodáskorban szereznek a
gyerekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra. Azt szeretnénk elérni,
hogy örömmel és önként vegyenek részt a gyermekek a tanulási folyamatban és ne csupán a
külső motiváció késztesse erre őket. Célunk, hogy az egyes gyermeket adottságainak,
képességeinek megfelelő feladatok elé állítsuk. A követelményeket az egyéni
teljesítőképességhez mérjük.
A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát, bátorságát, lendületet adnak az újabb,
nehezebb problémák megoldásához. A kudarc ellentétes hatást vált ki. A gyermeket
bátortalanná, félőssé, visszahúzódóvá teszi. Alulértékeli önmagát és alatta marad saját
teljesítőképességének. Itt tehát kiemelkedő szerepünk van abban, hogy mennyire vagyunk
képesek segíteni abban őket, hogy kudarctűrő képességük a megfelelő módon alakulhasson.
Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy nem azonnal ugrunk megmutatni, megcsinálni az ő
tevékenységét, hanem megvárjuk, míg ő kéri, mert így sajátítja el:
✓ felmérni saját határait, azt, hogy mivel nem boldogul egyedül
✓ megítélni, hogy környezetében ki tud segíteni
✓ megtanulja a probléma kulturált megoldását / duzzogás, sírás, düh nélkül /
✓ elsajátítja annak szóbeli megfogalmazását, amivel nem boldogul
✓ mivel sohasem csináljuk meg helyette – ezzel is önbizalmát erősítve- kérdéseink alapján
kezd dönteni a cselekvés módjáról
✓ megszervezni a tennivalókat, összegyűjteni az esetleges eszközöket
✓ élvezni a munkája sikerét, a megnyugvást, bólintással kifejezett helyeslésünket,
elismerésünket” (Kövér Sándorné dr.: Ajánlások a helyi nevelési programok
továbbfejlesztéséhez)
A program biztosítja számunkra a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró
képességéhez igazodó tanulási kereteket és formákat.
A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen kezdeményezések,
foglalkozások, beszélgetések, elbeszélés, tapasztalatszerző séták, cselekvéses tanulás,
felfedezés formájában a napi élet bármely mozzanatában megvalósíthatóak. Az
óvodapedagógus dönti el az alkalmazott szervezeti formákat ill. módszereket. A
22

feladatrendszer elemeinek megvalósítását osztott, részben osztott, vagy vegyes csoportokban
végezzük. Ez a gyermeklétszám és kor szerinti összetétel függvénye.
Óvodánkban tehát a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység,
amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja, nem szűkül le az
ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált
környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon és
időkeretekben valósul meg. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek
kompetenciájának fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. Az
óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermek előzetes
tapasztalataira, ismereteire. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok
érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának
erősítése.
A tanulás lehetséges formái:
✓ az utánzásos, minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás (szokások
alakítása)
✓ a spontán játékos tapasztalatszerzés, cselekvéses tanulás,
✓ a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
✓ az óvodapedagógus által szervezett, irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
✓ a gyakorlati problémamegoldás,
✓ Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti
a gyermek személyiségének kibontakozását.

A tanulási tevékenységből adódó óvodapedagógusi feladatok:
➢ a gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése
➢ változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet
foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása
➢ szokások alakítása utánzásos minta- és modellkövetéses magatartással és
viselkedéssel
➢ spontán, játékos helyzetek kihasználása
➢ a gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása
➢ tervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra
➢ gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése
➢ az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembevétele a tevékenység felkínálása során
➢ személyre szabottan pozitív értékeléssel segíteni a gyermek személyiségének
kibontakozását
➢ a kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése.
Jellemző megnyilvánulásaik:
✓ intellektuális
képességekben
(szókincse,
emlékezete,
gondolkodása, kreativitása)
✓ speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, pszichomotoros,
szociális)

23

✓ viselkedési jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság,
érzékenység)
A fejlesztést célzó pedagógusi feladatok:
➢
➢
➢
➢
➢

a tehetség és megjelenési formájának felismerése
a gyermek segítése a továbbfejlődésben
speciális szükségleteinek kielégítése
intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése
részképesség lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar időbeni
kiszűrése, jelzés a megfelelő szakembernek és a vezetőnek
➢ A gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára építve, egyéni érdeklődésének megfelelő
tevékenységek, és az ehhez szükséges hely, idő, eszköz biztosítása.
➢ A gyermek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának,
feladattudatának fejlesztése.
➢ A gyermek meghallgatása, segítése ötletei megvalósításában.
➢ A feladatvégzés során visszajelzés a gyermeknek (dicséret, javítás).
➢ A csoportszoba kialakítása olyan módon, amely által a különböző
tevékenységet kereső gyermek zavartalanul dolgozhat, biztosítva a
spontán mozgás lehetőségét.
➢ Az óvodapedagógus joga és feladata, hogy csoportja ismeretében, adott
témakörben és szituációban a kötött, vagy kötetlen foglalkozás
lehetőségét választja-e.
➢ A kötött foglalkozás választása esetén is törekedjen az oldott családias
légkör megteremtésére, a kiscsoportos formákra, kooperációs
technikákra.
➢ Ügyeljen arra, hogy témakörökhöz kapcsolódó tevékenységekből
sorozatosan ne maradjon ki egy gyermek sem.
➢ A teljes nyitvatartási időben óvodapedagógus irányítja a
foglalkozásokat.
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
✓ Alakul az együttműködési képességük.
✓ Fejlődésnek indul erkölcsi ítéletalkotó képességük, kitartásuk.
✓ Tudják egymás megoldásait értékelni, képesek a fokozatosan emelkedő időtartamú 3035 perces tanulás.
✓ Kialakul bennük az igény, hogy a kapott feladatot sikerrel megoldják.
✓ Megkezdődik az önellenőrzés képességének alakulása.
✓ Képes kötött foglalkozáson is aktívan dolgozni, megfelelő motiváltság mellett.
✓ Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg.
✓ Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés
fejlettségének, a vizuális és akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a
térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)
✓ A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és
felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés,
megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a
felidézés.
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✓ Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
✓ A cselekvő- szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
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Társas, közösségi tevékenység
Pedagógiai programunk megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek
fejlesztéséhez. Fontos feladatunk, hogy már az óvodában tudatosan törekedjünk a
közösségben zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység
kibontakoztatására. Ez természetesen nem jelenti az egyéni fejlesztés mellőzését.
„Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és
széleskörű kifejlődéséhez. A társas és közösségi kapcsolatok kialakítása a tevékenység
bázisára támaszkodva a teljes nevelési folyamatot átfogja. Az óvodai csoport az óvodai
közösség sikeres formálása esetén a társadalom számára is hasznos közösségi érzés, közösségi
szokások kialakulása, a hagyományok tiszteletben tartása, sőt a csoport közvéleménye is
kialakul.” (Tev.közp. óv. Nev. 23. O.)
A csoportban elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit. Ehhez nyitott
légkörre, demokratikus és szeretetteljes irányításra van szükség. Ha ezt figyelembe vesszük,
akkor tág teret biztosítunk a gyerekek önállóságához, tenni akarásához és döntési
képességének kibontakoztatásához.
Az óvodai gyermekközösség kialakítása a tevékenységek rendszerén keresztül valósítható
meg. Az óvodában minden tevékenységnek a gyermek egyéni örömén túl lehetőleg a közös
élményt is kell erősítenie. A társas kapcsolatok, a közös munka, az együttjátszás és a komplex
foglalkozások rendszere is az együvé tartozás érzését erősítik, ha tudatosan igyekszünk ezt
létrehozni. A lényeg, hogy sokszínű és változatos tevékenykedtetésen legyen a hangsúly. A
gyermek minél több dolgot kipróbálhasson, csak a testi és szellemi épségét veszélyeztetők
képezzenek kivételt. A közösségi szokások kialakítása a tevékenységek végzését segítse, a
gyermek cselekedeteit irányítsa. A szokások tegyék lehetővé, hogy a gyerekek ne zavarják
egymást a tevékenységek végzése közben. A szokásrendszerek pedig tegyék lehetővé a
gyerekek közötti jobb együttműködést, egymás tevékenységére figyelést, a közös tevékenység
során kialakult viták megoldását. Tegyenek szert minél nagyobb önállóságra.
Tartsuk szem előtt, hogy a helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai
csoportközösség, eszköze a demokratikus partnerviszony. A felnőtt ugyan úgy vegye
figyelembe a gyermek jogos kívánságait, igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárja a
szokások, szabályok betartását. Építsünk a gyermekek egymás közötti és a felnőttel való
kapcsolatában egyaránt a szabadságra, nyíltságra, őszinteségre. Teremtsük meg a lehetőséget
az önálló kapcsolatok kialakítására, a különböző nézőpontok megismerésére, a konfliktusok
kezelésére, megoldására, hogy kialakuljon a másokkal szembeni tolerancia. Minél több időt
biztosítunk az együttműködésre, annál inkább erősödik a gyermek „én-képe”, megtanulja
figyelembe venni a másikat, a szocializációja felgyorsul. A társaival való kapcsolatában
tanulja meg belátásból, érzelmi elfogadásból saját akaratát alávetni másoknak.
A társas és közösségi tevékenységek a nevelőmunka egészét átszövik. A legfontosabb időszak
az, amikor a gyermek először ismerkedik az óvodával, az óvodai csoporttal. A szülőktől való
elszakadás, a megszokottól eltérő környezet, az új helyzet nehéz feladat elé állítja a
gyermeket, a szülőket, és az óvodapedagógust egyaránt.
Nagyon fontos, hogy elegendő időt biztosítsunk a beszoktatásra. Legyen meg a fokozatos
átmenet. Ezt kívánjuk segíteni az anyás befogadással és a fokozatosan növelt óvodában
eltöltött idővel. (Első héten ebéd után hazaviszik a gyereket a szülők, második héten, ha
tehetik ébredésre érte jönnek.)
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Mivel ez az időszak a tapasztalatszerzés, az utánzásos tanulás, a szocializáció kezdetleges,
együttműködést tanuló szakasza, éppen ezért érthető, hogy az óvodába lépés időszakában
annyira kiemelt szerepet kap a gyermekkel való közvetlen kontaktus, személyes kontaktust
igénylő tevékenység. Éppen ezért a 3 éves korban óvodába kerülő gyermekkel kapcsolatban
kiemelkedő szerepet kap a gondozási teendők személyes ellátása, a gondozás közbeni meghitt
testközeli együttlét. Ebben az érzelmi biztonságot nyújtó, tudatosan szervezett együttlétből
alakul ki lassan az együttműködés, a más felé fordulás képessége.
Nyitottságunkat az óvodáskor végéig megőrizzük. Nyílt napok szervezésével adunk
lehetőséget a szülők részére, hogy betekintést nyerjenek a nevelőmunkába.
Munkadélutánokon közösen barkácsolunk a szülőkkel, s az ilyenkor kialakult bensőséges
beszélgetésekkel értékes információkhoz juthat óvodapedagógus és szülő egyaránt, amit a
nevelőmunka során hasznosítani lehet.
Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban
➢ Olyan környezet kialakítása, melyben a gyermekek biztonságosan mozoghatnak,
megtalálhatják a teret a közös játékra, vagy éppen a csendes elvonulásra.
➢ A játékban életkoruknak és aktuális élményeiknek megfelelő eszközök és hely
biztosítása.
➢ Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben
lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek
közötti minél gyakoribb kontaktus felvételre.
➢ A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos helyes viselkedési szokások kialakítása
és gyakorlása természetes szituációkban.
➢ A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás
képességének kialakítása és gyakorlása. / alkalmazkodóképesség kialakítása /
➢ A gyermekek egymás közötti és a felnőttekkel való kapcsolatában építsen a
nyíltságra, őszinteségre.
➢ Tegye képessé a gyermekeket az önálló konfliktuskezelésre és megoldásra,
valamint segítse elő tűrőképességük kialakulását.
➢ A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása.
➢ A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása.
➢ A csoport légkörét a teljes és kölcsönös bizalom hassa át.
➢ Közösségalakító munkájában lényeges, hogy viszonya a közösségi értékekhez
egyértelmű legyen: a gyermekek érezzék, majd értsék meg, mit és miért tart
helyesnek, mit miért utasít el, mi áll távol tőle. Mindez szavakban és
cselekedeteiben fejeződik ki.
➢ Differenciált egyéni bánásmód alkalmazása.
➢ Igyekszik elérni, hogy a csoport tagjai figyeljenek egymásra, érdeklődjenek
egymás iránt, alakuljon empátiás készségük.
➢ Segítse, támogassa az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét,
mindenekelőtt játékukat.
➢ Gondoskodjék együttes tapasztalatgyűjtésről, élményekről, amelyek a
gyermekekben felébresztik az egymás iránti rokonszenvet.
➢ Fejlessze a felelősségérzést és kötelességtudatot.
➢ Megértés és toleranciatanúsítás a társak iránt.
➢ Az igényes követelés, a megelőlegezett bizalom, az elismerés biztosítása.
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A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A kialakult szokások váljanak igényükké.
- A közös tevékenységben aktívan vegyenek részt.
- Fogadják el a tevékenységnek megfelelő magatartási formákat.
- Vegyék észre, hogy kinek miben van szüksége segítségre.
- Vegyék számba a csoport tagjait, vegyék észre, ha hiányzik valaki és
érdeklődjenek utána.
- Hallgassák figyelmesen és türelemmel a felnőttek és társaik közléseit.
- Kapcsolódjanak be önként a tevékenységekbe és hajtsák végre a feladatokat.
- Viselkedjenek tisztelettel, a felnőttekkel és vigyázzanak munkájuk eredményére.
- Örüljenek a közösen elért sikereknek.
- Legyenek képesek tájékozódni a közösségben.
- Ismerjék fel, mikor kapcsolódhatnak be társaik tevékenységébe.
- Önállóan keressék a segítségnyújtás megfelelő formáit.
- Bízzanak önmagukban és társaikban, amelyet akkor is végezzenek el, ha
nehézséget okoz, vagy érdeklődésüket már nem köti le.
- Legyenek képesek törekvésüket, kíváncsiságukat módosítani, vagy elhalasztani,
ha erre-szükség van.
- Vállalkozzanak önálló véleményalkotásra.
- A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító
elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.
- Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei
kielégítését.
- Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.

Munkatevékenység
E tevékenységet is a játékosság hatja át, így öröm, pozitív viszony, önkéntesség is jellemzi.
Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását.
A munka nemcsak a gyermekre gyakorol hatást, hanem azzal kölcsönhatásban környezetére
is, azt formálja, átalakítja tevékenysége során.
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. A gyermeki munka értékelésénél a pozitívumokra
támaszkodunk, elismerve a gyermek saját magához viszonyított teljesítményét A nevelőfejlesztő hatás érdekében alapvető követelmény az önállóság az öntevékenység lehetőségének
megteremtése. A különböző munkafajták tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést
jelentsenek. A gyermekek minden olyan munkát elvégezhetnek, amihez kedvük van és testi
épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani.
A közösségért végzett munkát szorgalmazzuk, pl. terítés, a csoport szoba rendjének
fenntartása, a naposi rendszer, a foglalkozások előkészítése, egymásnak nyújtott segítség.
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Nevelési céljaink megvalósítása érdekében felhasználjuk a gyermek önkéntességét
nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését, miközben megtanulja megbecsülni
saját és mások munkáját is. A munkalehetőségek a gyermek számára elfogadható pozitív
élmények átélésének forrásai legyenek. Biztosítson teljes önállóságot. Választható és ne
kényszerített feladat legyen. A saját személyiségükkel, környezetükkel kapcsolatos
munkatevékenységekben fokozatosan várjuk el az önállóságot, kitartást, felelősségérzetet.
Törekszünk arra, hogy a gyermekkel bizalmasan, személyes kapcsolatban ismertessük meg
saját maguk szükségleteihez kapcsolódó feladataikat. A rendszeres, folyamatos
tevékenységek épüljenek be az óvodai mindennapokba. Az önkiszolgálással kapcsolatos
tevékenységet a gyermekek saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végezzék el,
amikor képesek rá, vagy kedvük van hozzá, de adjuk meg a lehetőséget, hogy a lehető
legkorábbi időtől kezdve próbálják önállóan végezni. A munkatevékenységek során a
gyermekek tanuljanak meg önállóan dönteni, a feladatokat egymás között megosztani,
ismerjék meg a munka értékteremtő erejét. Óvodában az értékteremtés leginkább a kerti
munka területén mutatható meg.
Az óvodánknak kertje nincs, viszont minden család kapcsolatban van a kerti munkával
valamilyen formában. (Nincs olyan család a faluban, akinek a házához ne tartozna legalább
egy zöldségeskert.) Így a növénygondozást a gyermekek folyamatában láthatják,
bekapcsolódhatnak. Betakarítási munkákra pedig meghívást kieszközölve részt veszünk a
családoknál. A munkánk ellenében kapott termést felhasználjuk, elfogyasztjuk. (befőtt
készítés, karácsonyi süteményhez stb.) A természet a környezet és az ember kölcsönhatásának
felismertetését az óvodai élet folyamán az élősarok gondozásával és az udvarunk
gondozásával segíthetjük. Tavasztól őszig a virágoskert és az ablakládák, a fűgondozás,
avargyűjtés adnak lehetőséget a tevékenykedtetésre.
Célunk:

• a munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, kompetenciák alakítása
• kognitív: pontosan értsék meg, mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök
célszerű használatát, alakuljon ki összpontosítási képességük, érzelmi- akarati:
alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk
• szociális- társas: alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk

Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban
➢ - Minden gyermeknek biztosítunk lehetőséget arra, hogy önállóan, kedve és
képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló
tevékenységet, illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet.
➢ - Folyamatosan biztosítjuk, bővítjük a munkatevékenységhez szükséges,
gyermekek számára megfelelő munkaeszközöket.
➢ - Adjunk lehetőséget a gyermeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység
elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei
nincsenek teljesen összhangban.
➢ - Arra törekedjünk, hogy minden munkatevékenység örömet jelentsen a
gyermekeknek és teljes önállósággal végezhessék azokat.
➢ Mindig a gyermekek fejlettségétől függően, konkrét, reális, fejlesztő értékeléssel
értékelje a gyermekek munkáját.
➢ Alakuljanak a munkavégzéshez szükséges képességek, készségek tulajdonságai (kitartás,
önállóság, felelősség, céltudatosság).
➢ A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor.

29

➢ Kerti munkák szervezése, közben a növények növekedésének, fejlődésének, a
fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének megfigyeltetése.
➢ Növények gondozásának megismertetése, alkalmazására motiválás: öntözés, átütetés,
szaporítás, csíráztatás, hajtatás.
➢ A munka jellegű feladatokat elsősorban jutalomból adjuk és nem büntetésként.
➢
A passzívabb gyermeket is mindig vonjuk be a munka jellegű tevékenységekbe, ne
mindig a legügyesebb, legbuzgóbb gyermeknek adjuk.

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
✓ - Ha naposok, megbízhatóan, pontosan önállóan végezzék a feladattal járó munkát.
✓ - Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is.
✓ - Váljon természetessé számukra az önmagukkal kapcsolatos önkiszolgáló munkák
elvégzése.
✓ Vegyenek részt a csoportszoba díszítésében, rendezésében.
✓ Pontosan megértik, mit várunk el tőlük és azt önállóan teljesítik.
✓ Időnként olyan megbízatásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületet
igényelnek.
Testápolás:
✓ Figyelmeztetés nélkül, önállóan mosakodnak, törülköznek, amikor csak szükséges.
Ruhájuk ujját fel-letűrik, begombolják, kikapcsolják.
✓ Önállóan használják a WC-t. Vigyáznak a WC, mosdó rendjére, a tisztálkodási eszközöket
a helyére teszik.
✓ Önállóan fogat mosnak, a fogápoló szereket rendben tartják.
✓ Hajukat rendben tartják.
✓ Önállóan, szükség szerint használják a zsebkendőt.
Önkiszolgálás:
✓
✓
✓
✓

Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látják el.
Az épületbe belépve a cipőtisztító kefét megfelelően, önállóan használják.
Segítenek az ágyak berakásában, a foglalkoztató átrendezésében.
Önállóan tevékenykednek, észreveszik elvégezhető feladataikat, segítséget nyújtanak
társaiknak, felnőtteknek.

Étkezés:
✓ Étkezés közben kulturáltan viselkednek.
✓ Igénylik az asztal esztétikus rendjét.
✓ Helyesen használják az evőeszközöket.
Öltözködés:
✓ Önállóan megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek.
✓ Holmijukat összehajtják, helyére teszik. Ruhaneműjükkel gondosan bánnak.
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✓ Cipőfűzőjüket megkötik.
✓ Ha fáznak, vagy melegük van, segítenek magukon.

Környezet rendben tartása:
✓ Vigyáznak játékaikra és rendben tartják azokat.
✓ Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, gondozottságára, vegyék észre a
rendetlenséget, szüntessék meg, illetve hívják fel rá a figyelmet.
✓ Az ajtókat csendben nyitják, csukják, az eszközökkel óvatosan bánnak.
✓ Munka jellegű tevékenységeiket a felelősségérzet, a feladattudat és a kitartás jellemzi.
A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák:
✓
✓
✓
✓

Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára
A virágokat nem tépik le, hagyják az eredeti helyükön, eredeti szépségükben.
Szívesen ápolják a növényeket csoportszobában, udvaron egyaránt.
Télen gondoskodnak a madarak etetéséről.

A komplex foglalkozások rendszere
A komplex foglalkozások lényege:
A./ Komplex rendszereket, folyamatokat értelmezünk az óvodás gyermek szintjén.
B./ A foglalkozásokat probléma-centrikusság és egy-egy vezető szempont megléte jellemzi.
C./ A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához tartozó
ismereteket.

A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások
1. Anyanyelv
„Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek
közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Ha
tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a gyermeket nyelvi fejlesztésben
részesítjük, nemcsak tisztábban fog beszélni, hanem a gondolkodása is fejlődik.”(30. o.)
Tartsuk szem előtt, hogy az anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami minden tevékenységet
áthatva segíti a gyermek önbizalmát, szociális kapcsolatainak kialakítását. Elősegíti a
gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését, mivel jó beszédkészséggel a
gondolkodási képességeit is megfelelően tudja használni.
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Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Feladatainkat csak
akkor tudjuk meghatározni és eredményesen teljesíteni, ha megismerjük a gyermekek családi
környezetét és egyéni képességeit. Az egyéni képességek figyelembevételével élményeikhez
kapcsolódva, tapasztalatszerzéssel egybekötve érhetünk el fejlődést. Legfontosabb feladatunk,
hogy a gyermekek kellemes, nyugodt légkörben mindig beszélhessenek arról, ami érdekli,
foglalkoztatja őket. Semmiféle korlátozás vagy türelmetlenség ne gátolja beszédkedvüket. A
nap folyamán bármikor adódhat lehetőség beszélgetésre. A hétfői napon erre azért kell külön
odafigyelni, mert a gyermekeket hétvégén otthon és a külső környezetből rengeteg élmény
érheti, aminek elmondására lehetőséget kell adni, és építeni kell rá a tervezésben.
A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a kisgyermeknek
a beszédre. Ezért nagyon fontos, hogy mi óvodapedagógusok ügyeljünk beszédünk stílusára, a
hanglejtés, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszédünk a gyermekek számára
legyen érthető és világos. A gyermekeket biztassuk a bátor, önálló megnyilatkozásokra, s
hogy tevékenységeiket beszéddel kísérjék. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a gyermekek
anyanyelvi fejlettségét! Figyeljünk arra a gyermekre, amelyik beszédhibával, beszédgátlással,
beszédbeli elmaradással küzd! Szükség esetén kérjük szakember segítségét!
2. Verselés, mesélés
A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat,
szokásokat közvetít a gyermeknek. A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan
szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a gyermeket egymással és anyanyelvünkkel.
Az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszköze a
többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek
ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermekeknek érzéki-érzelmi élményeket
adnak. A mese a gyermek érzelmi- értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik
legfőbb segítője. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást
kínál.
Óvodánkban minden nap mesélünk, vagy verselünk. Nem teszünk különbséget a
kezdeményezés vagy elalvás előtti mese között. A mese-vers kezdeményezés anyagát
változatosan állítjuk össze. Gerincét a magyar népmesekincs adja, de megismertetjük a kortárs
műveket is a gyermekekkel. Az anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek
életkori sajátosságát. Kezdetben dal, mondókajáték, később állathangutánzó és felelgetős
mesemondókák, láncmesék, versek, verses mesék, majd fokozatosan hosszabbodó prózák. Ez
a fejlődési vonal nem jelenti az irodalmi anyag szigorú egymásra építését. A gyerekeknek
nagy örömet szerez, ha kisebb koruk meséit, mondókáit ismét hallhatják, mondogathatják. A
gyermek saját vers- és mese alkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása, az önkifejezés egyik módja.
Segítsük elő, hogy megfelelő eszközökkel el is játszhassák a nekik tetsző meséket. A gyakori
ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, ezért erre legyünk tekintettel.
A gyermekek kedvelt tevékenysége a bábozás és dramatizálás szorosan kapcsolódik a
meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez, melyen keresztül tükröződnek a gyermekek
irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A gyermek
kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzelmeit, ezáltal fejlődik személyisége. A bábozáshoz,
dramatizáláshoz szükséges eszközöket, díszleteket, kiegészítőket saját maguk is elkészíthetik
barkácsolás keretében, ezzel a játék örömét az önálló alkotás élményével fokozza. Az
irodalmi élmények ily módon való feldolgozását segítsük elő eszközök, anyagok, barkácsolási
lehetőségek biztosításával.
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A mesék, versek, mondókák komplexen kapcsolódnak más tanulási tevékenység tartalmához,
pld. évszakokhoz, énekanyaghoz, ünnepekhez, egyéb aktualitáshoz.
Célunk:
• a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal,
mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása
• a korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés
felkeltése
• a magyar kultúra értékeinek átörökítése
• interkulturális nevelés
• a szülők nevelési szemléletének formálása / a média által közvetített válogatás nélküli
műsorok ne kerüljenek a gyermekek elé/
Javasolt tartalom:
2,5-3-4 éveseknek: mondókák, mondókamesék, állatmesék, történetek, rövidke versek, illetve
ismerkedés a képes- mesés könyvekkel.
4-5 éveseknek: mondóka, hangutánzó mese, párbeszédes mese, láncmese, egyszerűbb
szerkezetű tündérmese, történetek, versek.
5-6-7(8) éveseknek: kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, tréfás mesék, tündérmesék.
Az óvodapedagógus mese- verstevékenységgel kapcsolatos feladatai
➢ változatos irodalmi élmények közvetítése
➢ Kicsiknél az irodalmi nevelés a mozgással kísért énekelt szöveg gyakori ismételgetésével
kezdődjék.
➢ Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása.
➢ Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választás, ezen túl mai kortárs irodalmi
művekből és a migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből.
➢ Nélkülözhetetlen a személyesség, az élő emberi kapcsolat sokféle érzékeltetése.
➢ Az irodalmi anyag kifejező közvetítése a gyermekek részére.
➢ A gyermekek motiválása az irodalmi élmény befogadására.
➢ Szívesen dramatizál, bábozik.
➢ Kiegészítő és bábeszközöket szívesen barkácsol.
➢ A gyermekek mese- és versalkotásra ösztönzése.
➢ Képeskönyvek elérhetőségének biztosítása.
➢ A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása.
➢ Könyvtárlátogatások szervezése.
➢ Irodalmi művek ajánlása a szülőknek.
➢ A mesélés szerepének megismertetése a szülőkkel.
➢ A nap bármely szakában játékosan mondókázzon, verseljen.
➢ Az ismétlések gyakoriságára törekedjen.
➢ Engedje, hogy kedvenc meséjüket szabadon választhassák.
➢ Éreztesse, hogy a mesemondás a nap lényeges eleme.
➢ Álljon készenlétben a meséléshez megfelelő alkalmak felismeréséhez.
➢ A gyermekcsoport és az irodalmi anyag ismeretében az óvodapedagógus maga dönti el,
mikor szükséges a mesemondáshoz a csend.
➢ Elalvás előtt rendszeresen meséljen, mert ilyenkor a nyugalom szinte helyet készít a
mesének.
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➢ A feladata nem a szövegek megtanítása, hanem a vers-és mesemondás folyamatának
élvezetessé tétele.
➢ A komplexitás érvényesítésekor vegye figyelembe, hogy a dajkarímek, az altató
hintáztató, járni tanító, ujjkiszámoló, állathívogató, hangutánzó népi mondókák
megismertetik a gyermeket a testrészeivel és segítik a közvetlen, majd távolabbi környezet
felfedezését.
A magyar gyermekköltészet a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi,
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese-képi és konkrét
formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel- feltárja a gyermek előtt a
külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő
viselkedésformákat.
Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi –népmesék,
népi hagyományokat felelevenítő mondókák rigmusok a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi-, a klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Örömmel várják a mesélést.
Emlékezetükben megtartják az egyszerűbb mesefordulatokat.
Képesek a folytatásos mese szálait felidézni, illetve epizódjait összekötni.
Szívesen nézegetnek képeskönyvet, megbecsülik, vigyáznak épségükre.
Szívesen mondanak verset, szeretik a mondókákat.
Képesek történeteket elmondani.
Képesek meséket, történeteket alkotni.
Elkezdett történetet fantáziájuk segítségével folytatni tudnak.
Ismerik a színházi magatartás alapvető szabályait.
Szívesen mondanak spontán módon meséket, verseket, mondókákat.
Kapcsolnak ismert irodalmi szövegeket adott ünnepi alkalomhoz.
Tudják a megismert szavak jelentését, használják megfelelően azokat.
Részt vesznek dramatikus játékokban, közös műsorkészítésben.
Igényük van a hallott irodalmi művek újra hallgatására.
Figyelmesen végig hallgatják a felnőttek vagy társaik meséjét.
Legalább 10-12 mondókát, 6-8 verset tudnak.
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3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az
anyanyelvi örökséget.
Az ének- zene nevelés célja: a zenei képességek fejlesztésén túl zenét értő és szerető,
egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelés. Eszköze a zene, az énekszó. A gyermek
első meghatározó zenei élményeit a családban, majd az óvodában kell biztosítani. A zenei
nevelésünk alapja az énekes játék, az óvodai zenehallgatás gerince a népdalkincs.
„Az óvodai ének-zenei nevelésnek, jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok,
mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Szinte valamennyi
ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a gyermekekkel. A
néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta
kapcsolatát az életre neveléssel.” (54.o.)
Mivel az ének-zene ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a mesélés, sétálás, így nem
korlátozódhat a hagyományosan értelmezett foglalkozások idő-tartamára. Bármikor adódhat
rá lehetőség. A komplex foglalkozásokon inkább az ismereteket mélyítsük, és a
képességfejlesztés feladatait valósítsuk meg.
Programunkban hatékonyan megvalósítható a Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai
Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztés. Így az énekzenei nevelés feladatainak megvalósításához Forrai Katalin: Ének-zene az óvodában, illetve
Ének a bölcsődében c. könyvét használjuk, illetve helyet kapnak válogatott kortárs művészeti
alkotások is.
Célunk:
• a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása
• a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus,
szép mozgásának fejlesztése
• a szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi
hangszerek megismertetése által.
Az óvodapedagógus feladatai az ének-zenei nevelés folyamán
➢ Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása az
életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelően.
Javasolt tartalom:
- (2,5) 3-4 éveseknek:
• a dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint távolságot, lehetőleg egyszerű
negyed és páros nyolcad ritmusok váltakozásával.
• A játékok elsősorban kétszemélyes (óvónő gyerekkel) jellegűek, illetve egyszerű
utánzó mozgással kísért megszemélyesítő szerepjátékok legyenek.
• 6-8 mondóka, ölbeli játékok, 10-15 énekes játék, 1-2 műdal.
- 4-5 éveseknek:
• a dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy hatod távolságot, hangkészletében lehetőleg
ne legyen félhang.
• a negyed és páros nyolcad mellett a negyed szünet és szinkópa is előfordulhat.
• a játékok csoportos jellegűek: körjáték, szerepcserélő, sorgyarapító, párválasztó
• 4-5 új mondóka, 12-15 énekes játék, 2-3 műdal
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- 5-6-7(8) éveseknek:
• a dalok hangterjedelme változatlanul nagy hatod távolságban mozogjon, de
hangkészletében már megjelenhet félhang is (fá és ti) A negyed és nyolcad mellett
megjelenhet a tizenhatod is.
• ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, sor és ügyességi, esztétikus
mozgást igénylő párjátékok.
• 4-7 új mondóka, 15-18 új énekes játék, 3-4 alkalomhoz illő műdal.
➢ A migráns gyermekek hazájának kulturális értékeit is figyelembe vevő dal- és zenei
anyagválasztás.
➢ Az óvodában is játszható énekes népszokások válogatása: szüreti mulatság,
pásztorjáték, farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas stb.
➢ A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és
zenei képességfejlesztő játékokkal.
➢ Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása.
➢ Friss levegő biztosítása.
➢ A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása, balesetveszély
elhárítása.
➢ A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, esztétikus, motiváló hatású,
élményt előhívó eszközök biztosítása.
➢ Örömmel vegyen részt a közös éneklésben, énekes játékban, maga is élvezi a
tevékenységet.
A nap folyamán bármely formában elevenítse fel az ismert dalokat, ismételje a
játékokat.
A zenei anyag legyen alkalmas arra, hogy a gyermekek félhang nélküli dalok tiszta
éneklésével megtanulják a hangtalálás nem könnyű mechanizmusát.
Fordítson nagyobb gondot a mozgásuk esztétikus, egyöntetű megformálására.
Tekintse az énekhez kapcsolódó járást a ritmusérzék fejlesztésének.
A játékos, utánzó mozdulatokat ízlésesen, és természetes egyszerűséggel kívánja meg.
Kívánja meg a tiszta éneklést, és a magyar beszéd finom ritmusváltozásait követő
szép kiejtést.
Az ének –beszéd –mozgás, a játékosság és fokozatosság érvényesítésével történjék.
Segítse elő, hogy ugyanazt a játékot annyiszor játsszák el, ahányszor kedvük van
hozzá.
A zenei tevékenységekkel segítse elő a gyermekek önállóságát, fejlessze zenei
alkotókedvüket és vidám játékokkal sokféle formában szerezzen nekik közös
élményt.
Óvónői feladatok korcsoportonként, a hallás- és ritmusérzék fejlesztése terén:
(2,5) 3-4 évesek csoportjában:
➢ Fejleszti hallásukat magas- mély reláció, halk –hangos különbségének
felismertetésével.
➢ Motívum- visszhang, egyszerű dallammotívumok visszaénekeltetésével.
➢ Hangszerek hangjának, eltérő zörejhangok felismertetése és megkülönböztetése.
➢ Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés, tempókülönbségek (gyors-lassú)
érzékeltetésével, játékos mozdulatokkal.
➢ Egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátítás.
➢ Ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek használatának bemutatása és
gyakoroltatása.
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➢ Ritmusmotívumok- egyszerű beszélt és énekelt- visszatapsoltatása.
4-5évesek csoportjában:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fejleszti hallásukat az oktáv és kvint távolságok érzékeltetésével.
Halk-hangos megkülönböztetésével, beszéd, ének és taps formájában.
Zenei emlékezetüket dallamfelismeréssel, dallambújtatással fejleszti.
Finomabb zörejek, egymás hangjának és a természet hangjának felismertetése.
Az egyenletes járás és tapsolás összhangjának megteremtésével fejleszti
ritmusérzéküket.
Gyors- lassú tempótartás képességének alakítása beszéd, ének és mozgáson keresztül.
Táncos jellegű mozdulatok alakítása.
Ritmushangszerek használatával a szem- kéz koordináció és a finommozgás alakítása.
Ritmus és dallammotívum visszatapsoltatása és visszaénekeltetése.
Dallamfordulatok kitalálására ösztönzés.

5-6-7(8) évesek csoportjában:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fejleszti hallásukat a magas- mély dallam vonalának térbeli érzékeltetésével.
Gyors-lassú és halk- hangos fogalompárok együtt gyakoroltatása.
Dallamfelismertetés kezdő motívumról vagy belső motívumról.
Dallambújtatás gyakoroltatása hosszabb és rövidebb egységekkel.
Motívum visszaénekeltetése kitalált szöveggel csoportosan és egyénileg.
Sokféle zörejek és zenei hangok felismertetése, kis eltérések, irányok, távolságok,
közeledések, távolodások függvényében.
Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés és ritmus megkülönböztetésével és
összekapcsolásával.
Dallam felismertetése a dal ritmusáról.
Gyors és lassú tempó tartatása mérőegységnek megfelelően, negyed, nyolcad lépéssel.
Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák alakítása, játékos
táncmozdulatok gyakoroltatása.
Tánc közben a zene ritmusának, lüktetésének átvételére motivál.
Törekszik arra, hogy táncban a párok összehangoltan, és a több pár egymáshoz
igazodjon.
Változatos ütőhangszerek használatával a dalok ritmusához alkalmazkodás
képességének fejlesztése.
Dallammotívumok hangsúlyainak kiemeltetése tapssal, járással, játékos
mozdulatokkal.
Fejleszti zenei kreativitásukat: ösztönzi saját szövegű dallam kitalálására, zenei
kérdés- felelet játékra, saját neveik megzenésítésére, más dallamvariációk kitalálására.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
✓ Örömmel, szívesen játsszák a dalos játékokat.
✓ Bátran énekelnek, akár egyedül
✓ Korukhoz képest tisztán énekelnek.
Tudják a megismert mondókákat, 5-6 alkalmi dalt, hat hang terjedelmű dalokat.
Tudják egyénileg és csoportosan is elkezdeni a dalokat.
Ismert dalt szöveg nélkül is tudnak énekelni dúdolva, zümmögve.
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A tempó a természetes járásnak megfelelő.
A mondókákat a magyar beszéd ritmusa szerint mondják.
Felismerik a magas és mély éneklés közötti különbséget, tudnak maguk is így énekelni.
A dallammotívumok fölfelé vagy lefelé haladó irányát kézmozgással lassan követik.
Felelgetős játékokat az óvodapedagógus segítsége nélkül is el tudnak énekelni.
Tisztán vissza tudnak énekelni 2 x 2/4 ütemben dallam motívumokat.
Ismerik a halk és hangos közti különbséget, tudnak így énekelni, beszélni, tapsolni.
Felismerik a dallamot dúdolásról, hangszerről. Tudnak dalokat hallható jelre hangosan és
magukban énekelni.
Érzékenyek a természet és a környezet hangjára.
Megkülönböztetik a hangszínek finom eltéréseit zörejen és beszédhangon egyaránt.
Ismerkednek néhány hangszer hangjával.
Felfigyelnek az óvodapedagógus és társaik énekének, beszédhangjának különböző
hangszínére.
Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, a különbséget kifejezik
cselekvéssel, énekkel, mozgással és szavakba foglalva csoportosan és egyénileg.
A dalok, mondókák ritmusát belső hallás alapján összekapcsolják.
Szép testtartással, egyöntetűen, körbe járnak.
Egyszerű játékos, táncos mozgásokat megformálnak (dobbantás, koppantás, átbújás,
párválasztás páros forgás, kifordulás, köralakítás).
Képesek egyensúlyváltást kiváltó mozgásra.
Térformákat alakítanak az óvodapedagógus segítsége nélkül.
Tudnak ütőhangszereket önállóan használni.
Énekelt kérdésre énekelve változatosan tudnak válaszolni. Párokban is próbálgatnak
dallamrögtönzéssel kérdés-felelet játékot.
Kitalálnak a dalokhoz játékos mozdulatokat, a játék nélküli dalokhoz egyszerű játékokat.
Tisztán énekeljenek. A bemutatott élőzenét, népdalokat, műzenei szemelvény, más népek
dalait figyelmesen meghallgatják.
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4. Rajzolás, mintázás, kézimunka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermek személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatására a
tehetségek bátorítására.
Ezek a tevékenységek a gyerekek kedvencei közé tartoznak, melyek az óvodai nevelés
egészét áthatják. Az ábrázolótevékenység a tárgyi világ megismertetését, feldolgozását,
újraalkotását teszi lehetővé a gyermek számára.
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Célunk:
• A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezéséhez a lehetőségek
biztosítása.
• Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása.
• A helyes ceruzafogás elsajátíttatása.
Óvodapedagógus feladatai:
➢ Biztosítsuk a zavartalan és sokrétű tevékenységek külső feltételeit.
➢ A gyermekek számára megszokott és elérhető helyen álljon rendelkezésre mindenféle
anyag és eszköz, amivel fantáziájuknak megfelelően dolgozhatnak, alkothatnak.
➢ Az eszközökkel és ábrázolás anyagaival keltse fel a gyermek tevékenységi vágyát,
biztosítsa élményeik, fantáziájuk és megfigyeléseik képi és térbeli megjelenítésének
sokféle lehetőségét.
➢ Juttassa a gyermeket az alkotás öröméhez.
➢ Megtanítja az ábrázolótevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú ruha
feltűrése, védőkötény használata, kézmosás, védő asztalterítő.
➢ A higiéniás szokások betartását figyelemmel kíséri.
➢ A (2,5) 3-4 évesekkel megkedvelteti a rajzolás, festés alapjait a mintázás alaptechnikáit,
nyomdázást, tépést, ragasztást.
➢ A 4-5 éves gyermekek körében formálja a képalkotást, megismerteti a vágás, hajtogatás,
egyszerűbb fonás, varrás és gyöngyfűzés alapjait.
➢ Az 5-6-7(8) éves gyermekeknél a képalkotás különböző, változatos technikákkal történő
készítését erősíti (pl. mozaik, kollázs, nyomatok), és megismerteti a szövés technikáját,
valamint a többféle technikai megoldást igénylő barkácsolást.
➢ A gyermeket rácsodálkoztatja a szépre, esztétikusra.
➢ A gyermekek valamennyi rajzát kezelje értékként, pozitívan értékelje.
➢ Ösztönzi a gyermekeket a színek széles skálájának használatára.
➢ A gyermekek rajzainak gyűjtőmappát biztosít.
➢ Az udvaron is megteremti a lehetőséget az alkotásra.
➢ Az ábrázolás során különösen figyel a diszgráfia tüneteire, észlelésekor jelzéssel él a
pszichológus felé.
➢ Nagy odafigyelést tanúsít a helyes ceruzafogás iránt, szükség esetén 3 oldalú ceruzát ad a
gyermekeknek.
➢ Mintázáshoz többféle anyagot is használ (vizes homok, gyurma, agyag, gipsz)
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➢ A mintázási kedvet különböző természetes anyagokkal, kiegészítőkkel növeli (termések,
magvak, fűszerek, szárított és préselt növények)
➢ A csoportszoba, öltöző, mosdó és folyosó esztétikumának alakítása és fenntartása során
formálja a gyermek ízlését, környezettudatos szemléletét.
➢ Lehetővé teszi, hogy az alapvető technikákban egyre inkább kialakíthassák és
érvényesíthessék saját kifejezési módjukat, ebben fejlődjenek.
➢ Célszerű a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolódása.
➢ Mivel a szabad, önálló tevékenység gyakran jár együtt a viszonylagos „rendetlenséggel”,
olyan szokásrendszert alakítsunk ki, hogy a gyerekek képesek legyenek környezetük
rendben tartására.
➢ A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az: évszakok
változásai, a természet szépségei, a gyerekek által megérthető világ tárgyai és eseményei.
Az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez. Ahhoz, hogy
kibontakozhasson a gyerekek alkotókedve, teljes önállóság szükséges.
➢ Csak bátorítást, útmutatást és dicséretet adjunk. Uniformizáló nevelési módszerekkel ne
vegyük el kedvüket az egyéni kifejezésmódoktól.
➢ Adjunk rá lehetőséget, hogy bármikor kipróbálhassák képességeiket.
➢ Minden csoportszobában legyen hely a barkácsoláshoz szükséges eszközök tárolására.
➢ Fejlessze képi gondolkodásukat.
➢ Vegye tekintetbe az egyes gyermekek közötti ábrázolás képességbeli különbségeket.
➢ Alakuljon ki igényük az alkotásra, önkifejezésre, esztétikai élmények befogadására.
➢ Az olló és egyé balesetveszélyt jelentő eszköz biztonságos használatára való
figyelemfelhívás.
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
✓
✓
✓
✓

Bátran, szívesen használják az ábrázolás eszközeit.
Élményeiket képesek megjeleníteni.
Szem-kéz mozgása összerendezett.
Helyesen fogják és használják a ceruzát, ecsetet, ollót.
- Bátrabbak, ötletesebbek legyenek az építésben, a téralakításban zárt és nyitott terek
létrehozásában, építmények egyensúlyának megteremtésében.
- Tevékenyen részt vesznek az őket körülvevő tér berendezésében.
- Képalakításaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonyokat. Élményeik,
elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében biztonsággal használják a képi kifejezés
változatos eszközeit.
- Ismerik a három alapszínt, valamint a kevert színárnyalatokat, azt bátran használják.
- Megfelelő a finommotorikus képességük, nem görcsös, biztos a vonalvezetésük.
- Vizuális észlelésük, megfigyelésük, emlékezetük, intermodalitásuk koruknak megfelelő.
- Térlátásuk koruknak megfelelő.
- Képesek rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt
alkotni.
- Vonalvezetésük balról jobbra halad.
- Színhasználatukban érvényesítik a kedvelt színeket. Vezetéssel képesek észrevenni a
környezet, a műalkotások és saját munkájuk színhangulatát.
- Formaábrázolásuk változatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető
jegyeket, jellemzőformákat (pl. fiú, lány, nyuszi, tulipán stb.) Emberábrázolásukban
megjelennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével.
- Tudnak szóbeli véleményt nyilvánítani saját és egymás munkáiról.
- Tudnak formákat mintázni elképzeléseik és megfigyeléseik alapján
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- Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.
- Kezdenek érdeklődni az érdekes, szokatlan jelenségek iránt, elmondják véleményüket
környezetükről. Szívesen vesznek részt annak szépítésében.
5. Mozgás
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekiek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató
és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív
fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az
értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hathat a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos
szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az
irányított mozgásos tevékenységek.
A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben
együtt hatnak a gyermek személyiségének- a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás,
szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó
gondolkodás fejlődésére.
A spontán játékban megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő
testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket
figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. Törekszünk a gyermeket
legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő
kihasználására.
A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás,
támasz, függés, egyensúlyozás, dobás) és a testi képességeket, mint az erő, ügyesség,
gyorsaság, állóképesség, társra figyelés. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet
növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük
van az egészség megőrzésében, megóvásában, kedvezően befolyásolja az értelmi és a
szociális képességek alakulását is. Felerősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges
életmódra nevelés hatását. A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való
tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodó-képességet, valamint a
személyiség akarati tényezőinek alakulását. Óvodánkban a tornának, játékos mozgásoknak az
egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn,
eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában a nevelés minden napján
lehetőséget kell biztosítani.
Célunk:
• a gyerekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése
• a rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása
• a mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása
• a testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs)
• mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése
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A mozgásfejlesztés területei:
❖ szabad játékban a gyermek spontán, természetes mozgása közben
❖ kötelező testnevelés foglalkozáson
❖ mindennapi testnevelésben
Mozgásfejlesztés a szabad játékban:
Célja:
• hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük a mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá
• hogy
minden
gyermek
megtalálja
a
fejlettségének,
érdeklődésének,
temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet
• bátran, örömmel mozogjanak a csoportszobában és az udvaron egyaránt
Életkori jellegzetességek:
❖ A (2,5) 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért
leginkább a járáshoz, futáshoz, csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges
eszközöket kell biztosítanunk a csoportszobában is (tárgy alatt, fölött, szer
megkerülésével) Ezek az eszközök lehetnek a mászó ház csúszdával, létrával ellátva,
textil alagút, de akár a tornaszőnyeg és a csoportszoba asztalai is felhasználhatók erre
a célra
❖ A 4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az
egyensúlyérzék fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a
különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés. Az egyensúly
fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő vesztibuláris központ
spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra
nagyon jól használhatók a hinták, nagy fizikoterápiás labda, füles labda, az ugróasztal,
a lépegető, gólyalábak, a billenő forgó korong.
❖ 5-6-7-(8) éves korban a finommotorika és az észlelés fejlesztésére kell a legnagyobb
hangsúlyt fektetni. A játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek a spontán
fejlesztésére, pl. ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, varrás, apró gyöngy
fűzése, kicsi elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás.
Az udvari játék, mozgás serkentésére minden fejlettségi szinthez gondoskodunk
eszközről és lehetőségről, így minden kisgyerek szabadon tevékenykedhet. Mászásra,
bújásra késztet az emelt felületű színes gumisor, egyensúlyozásra a, hintázásra a hinták, a
mérleghinták és a hintó. Szívesen bicikliznek, ehhez 2 kerekű biciklit, futóbicikliket
biztosítunk. A balesetek elkerülése érdekében a gyermekekkel közösen alakítjuk a
biciklizéshez kapcsolódó szabályokat. A bátorság, ügyesség, erőnlét kipróbálását teszi
lehetővé a többfunkciós mászó vár. A labdajátékok sokaságát választhatják, pl. kosárra
dobás, foci, kidobós, tollas, tenisz. Ezeken kívül az óvónők kreativitása szab csak határt a
sokféle egyedi játéknak, eszköznek.
Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésen
Célunk:
• A tervezett, szervezett, irányított testnevelési játékokkal a mozgáskultúra fejlesztése
• Koordinált mozgás alakítása
• Téri tájékozódás, oldaliság kialakítása
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A (2,5) 3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza.
A testnevelési foglalkozáson, a legtermészetesebb módon ismerkedhet testrészeivel és
azok funkcióival.
Ezért testséma fejlesztés céljából jól alkalmazható a következőek:
❖ a testrészek ismeretét célzó gyakorlatok (pl. „Járjatok a sarkatokon!”„ Ütögessétek
a talpatokat a földhöz!”)
❖ a tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (pl. „Álljatok a babzsák mögé!” „
Hasaljatok a padra!”)
❖ a test személyi zónájának alakítása (pl. Emeljétek a babzsákot a fejetek fölé,
vegyétek át a másik kezetekbe!”)
4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos
megismerése. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot tervezünk, amikor különböző
irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. (pl. futás, jelre
sorakozás az óvodapedagógus előtt (az óvodapedagógus a helyzetét mindig változtatja),
szökdelés padok körül, fák között hullámvonalban. Elhelyezkedés különböző szereken,
formákban.
A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül:
❖ az egyensúlyérzék fejlesztése (pl. különböző mozgások végzése emelt felületen,
forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, futás közbeni megállások)
❖ szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok (pl. babzsák feldobása,
elkapása, célba dobás, egyensúlyozó járás, célba ugrás).
A testséma fejlesztés terén kiemelt helyet kap:
❖ az oldaliság tanítása: a kicsiknél még csak az „egyik-másik” megkülönbözetést
használjuk, de itt már a jobb- bal kifejezéseket is a csuklójukon lévő jelhez igazodva
❖ az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 éveseknél, de még nem kiemelt feladatként.
Az 5-6-7(8) éveseknél azonban
❖ az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb. Ebben az életkorban az alaklátás,
formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. Ezek közül sok
gyakorlatot csukott szemmel is elvégeztethetünk. (pl. labdagurítás a test körül jobb és
bal kézzel. Körforma kialakítása szalaglengetéssel, karkörzése test előtt, test mellett,
csukott szemmel is.)
❖ A finommotorika fejlesztése lényeges fejlesztési terület, mivel a finommotoros
koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen feltétele. Testnevelési
foglalkozáson ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával, kisebb
testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. nagyon jól használhatók erre a
célra a különböző méretű botok, labdák, szalagok.
❖ Keresztcsatornák fejlesztése: a bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység
pontos megnevezését, és elvégzik a látott, halott feladatokat.
Ismert tény, hogy a mozgás és szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. Ezért a
mozgás fejlesztéséhez hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán mozgás
lehetőséget, az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontos, hogy minden adódó
lehetőséget kihasználjunk a mozgásra és a szabad levegőn való minél hosszabb idejű
tartózkodásra.
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A nyugodt, derűs légkörű játékban gazdag testmozgás nemcsak a kondicionális és
koordinációs képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki személyiség
differenciált fejlesztéséhez is. A mindennapi testnevelés hatásának maximális kifejtéséhez
szükség van olyan objektív és szubjektív feltételekre melyek megsokszorozzák az egyébként
is elérhető eredményeket. A mindennapi testnevelés objektív feltételei: A foglalkozásokat
döntő mértékben a szabadban valósítjuk meg. Az ehhez szükséges füves területtel és
mozgatható kis kapukkal rendelkezünk. Jó lehetőséget nyújt a különböző mozgások
gyakorlására a domb, ami szintén van udvarunkon, s a téli-nyári mozgásokat jól szolgálja.
Rendelkezünk betonozott és homokos területtel. Rögzített játékok, mászókák, lengő-hinta,
faló, csúszdák, az egyensúlyérzék fejlesztést és a vállöv erősítését szolgálják. Hosszabb sétát,
teszünk a szabadban a falu körül található rétekre, erdőkbe. Télen szánkózunk az udvaron
nagy a falu határában lévő dombon. A kis- és középső és nagycsoportosok az óvoda
rendszeresen használják az óvoda tornatermét testnevelés foglalkozások esetén. Hetente egy
alkalommal a már eddig is alkalmazott „foglalkozásmodell” szerint felépített testnevelés
foglalkozást tartunk, kötelező foglalkozás keretében.
Minden, ami az óvodánk udvarán található, felhasználható a testnevelési feladataink
megvalósításához. Ugyan ez mondható el az épületen belüli szervezett testnevelés esetén.
Nagy gondot fordítunk az alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési tárgyak
épségére, tisztaságára, és arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő számban álljanak
rendelkezésre.
Az eszközök előkészítése az óvodapedagógus, a gyermek és a dajka aktív együttműködésére
ad lehetőséget. A mindennapos testnevelés szubjektív feltételei: Az óvodapedagógus
személyisége, testi neveléshez való viszonya meghatározza a gyermekcsoportban folyó
testnevelés eredményességet. Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett gyakorlás
hozzájárul
az
egészséges
életmód
szokásainak
megalapozásához.
Minden
megnyilvánulásunkban tükröződjön, hogy örülünk a gyermekek mozgásban elért sikereinek.
A gyermek mindennapi aktivitását nyugodt, derűs légkörrel és életkorának megfelelő
testgyakorlatok végeztetésével érhetjük el.
Pontos, összehangolt tervezőmunkával a dajkák együttműködésével, eredményes munkát
érhetünk el.
A mindennapi testnevelés feladatait testnevelési játékokkal oldjuk meg a gyermekcsoport
összetételének, fejlettségi szintjének figyelembevételével.
Célunk:
• a gyermekek szívesen és örömmel vegyenek részt benne
• igénnyé, majd szokássá váljék a mindennapi mozgás
• maguk is kezdeményezzenek mozgásos játékokat
Óvodapedagógus feladatai:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése.
A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása.
A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással, a mozgáskészségek alakítása.
A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.
Biztosítani a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek változtatásával.
A testnevelés megtervezésénél és vezetésénél tartsa szem előtt a csoport egészségi
állapotát, egy-egy gyerek fáradékonyságát, teljesítőképességét.
➢ A hibákat gyakorlat közben a helyes mozgás dicséretével, tapintatosan javítsa.
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➢ Alakítsa, majd fejlessze tovább a kezdeményezőkedvet, önállóságot, bátorságot, kitartást,
egymás segítését, az alkalmazkodóképességet, mások sikereinek elismerését.
➢ A mindennapi testnevelés középpontjába a mozgásos játékot állítsa.
➢ A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása, a
gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása.
➢ A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos
tevékenységre inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje.
➢ A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon.
➢ Tiszta, jó levegő biztosítása a tornateremben.
➢ A tevékenységek irányításánál és értékelésénél differenciál, figyelembe veszi az egyéni
fejlődési jellemzőket.
➢ Szükség szerint igénybe veszi a dajka segítségét is.(balesetveszély elkerülése)
➢ Odafigyel a gyermekek optimális terhelésére.
➢ Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzékfejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordinációs fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepció
fejlesztés, finommotorika fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése.
➢ A testnevelési foglalkozás anyaga az atlétikai, torna játékjellegű főgyakorlatokból tevődik
össze.
➢ A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a
testnevelésben.
➢ A játék egy foglakozáson belül sokszor megjelenik, a feladattól függően hol, mint eszköz,
hol mint cél.
➢ A testnevelési foglalkozások során alkalmat teremtünk speciális gyakorlatok beiktatásával
a testalkati deformitások megelőzésére (lábboltozat erősítés, gerinctorna).
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Igénylik a mindennapos mozgást.
Mozgásuk harmonikus, összerendezett.
Téri tájékozódásuk kialakult, irányokat meg tudnak különböztetni.
Magabiztosan alkalmazzák a jobb- bal irányokat.
Ismerik saját testüket, testrészeiket, képesek megnevezni és beazonosítani.
Kialakult a szem-kéz és szem-láb koordinációja.
Fejlett az egyensúlyérzéke.
Ismeri a csapatjáték szabályait.
Egészséges versenyszellemmel képes küzdeni.
Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő
ritmusúvá válik.
Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban és ugrásban növekednek.
Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak.
Megszeretik és igénylik a mozgást.
Egyéni-, csoportos-, sor-és váltóversenyt játszanak az óvodapedagógus segítségével és a
szabályok pontos betartásával.
Megértik az egyszerű vezényszavakat.
A természetes járást ütemes járással váltakoztatják.
Állórajtból kiindulva 20-30 métert futnak.
Egyensúlyoznak, akadályt ugranak, ugrásukat a talajéréskor fékezni tudják.
Labdát hajítanak, s vezetnek helyben.
Mozgásukat, viselkedésüket szándékosan irányítani képesek.
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6. A külső világ tevékeny megismerése:
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. A tanulást támogató környezet megteremtése során
építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
A külső világon, környezeten értjük egyrészről a külső természeti környezetet (természet, víz,
levegő, talaj, növények, állatok) másrészről a külső, ember alkotta, épített környezetet
(épületek, a tárgykultúra, műemlékvédelem, környezetbarát szokások, hulladékkezelés,
vásárlás és árucikkek, az emberi kapcsolatok)
Életformára, környezettudatos, természetbarát életformára a mindennapi élettel tudunk
nevelni. A közvetlen élményeken alapuló tevékenység hatására fejlődik majd a gyermekek
érzékenysége és alapozódik meg a természettel együtt élni tudó és természetet védő ember
szokása. A környezet minél átfogóbb megismertetése lehetőséget ad az egyetemes, a nemzeti
kultúra értékeit, hagyományait, az adott tájra, helységre jellemző néphagyományok
közvetítésére. Hagyományok által őrizhetjük meg a tudást, tapasztalatot, melyet elődeink
felhalmoztak. „A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut,
amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és
a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.”
Ha mindehhez hozzájárul az óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, empátiás készsége,
színes egyénisége, továbbá az őt körülvevő felnőttek- különösen a dajka pozitív példája,
biztos, hogy gyermekeink megszeretik környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, lehetőségeikhez
képest védik, és megfelelő ismeretekkel rendelkezve eligazodnak benne.
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb
természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.
Környezeti nevelés
Programunk célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, hogy a világot
megismerje, megértse a maga egészében. A megismerésben a közvetlen megfigyelésre,
tapasztalatszerzésre építünk. A természet közeli élettel a természet szeretetére kívánjuk
nevelni a gyermeket. Tudatosítani kell a gyermekekben, hogy milyen nagy az ember
felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. Olyan
magatartásforma kialakítását kezdjük el az óvodában, amely a bioszféra állapotával (föld- víz
–levegő) és az emberi környezettel kapcsolatos tájékozottság kialakítására törekszik, a
környezet iránti érzékenységre nevelésben, a későbbiekben pedig a tudatos
felelősségvállalásban teljesedik ki. A tapasztalatszerzés mindig a valós környezetben történik,
ezért a komplex foglalkozások legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda
környezetében, udvarán zajlanak. Legfontosabb feladatunk megismertetni a gyermeket a
természeti környezettel, amelyben él, felhívni figyelmét annak értékeire, szépségeire,
védelmére. Már az óvodában fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban élünk,
ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A tolerancia mások véleményének,
érzéseinek és gondolatainak tiszteletben tartása arra neveli a gyermeket, hogy képes legyen
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elfogadni másokat. Ide tartozik az idősebbek, felnőttek, társak tisztelete és szeretete is.
Feladatunk a problémák erőszakmentes megoldására nevelni.
Ilyen pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége, a más felfogásokkal szembeni
toleranciája, lehetőséget kap az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére.
A gyermekek az óvodában újra élik mindazt, amit a mindennapokban a családban, óvodában,
tágabb környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak. Ezzel nemcsak a bennük lévő
feszültségek oldódnak, hanem felkészülnek a társadalomba való bekapcsolódásra,
szocializálódnak. A születéstől felnőtt korig komplex foglalkozások magukba foglalják a
testápolástól a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazt, ami a gyermeknek
támpontot nyújthat a környezetben meglévő szabályok megismeréséhez és gyakorlásához. Ez
a komplex foglalkozás hagyományos értelemben nem is nevezhető foglalkozásnak, hiszen
játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában megvalósítható.
A környezeti nevelés helyszínei lehetnek:
A csoportszoba, ahol természetsarok kialakításával sokféle tapasztalatot szerezhetnek a
gyermekek a növények változásáról, folyamatos vagy alkalomszerű megfigyelésekkel.
Az élő-természetsarokban elhelyezhetik a gyermekekkel közösen gyűjtött terményeket,
terméseket, kavicsokat, kagylókat. Ide kerülhetnek a gyermekek által gondozott növények,
akvárium stb.
A közvetlen tapasztalat, a folyamatos foglalatosság lehetősége fokozza érdeklődésüket,
erősíti odafigyelő óvó-védő magatartásukat a természettel szemben.
A falu közeli rétjei-erdői, ahol bővülhet növény és állatfaj ismeretük, megláthatnak
alapvető ökológiai összefüggést.
A családi zöldségeskertek, ahol a közös élmény és munka során tapasztalatokat
gyűjthetnek, s egyben gyakorolják az emberi kapcsolatok és viselkedésmódok formáit.
A falu közintézményei, szolgáltató helyiségei, amelyek modellt nyújthatnak a
környezetünkben lévő szabályok megismeréséhez és gyakorlásához.
Színház, mozi, múzeum-látogatás, ami a helyzethez illő viselkedési szokások kialakítását
segítheti.
Célunk:
• a természeti és épített környezet megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás,
készségek, képességek alakítása
• a természetet szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos viselkedés
megalapozása

Az óvodapedagógus feladatai a foglalkozások megszervezésében
Olyan feltételeket teremtsünk meg, amelyek lehetővé teszik minél több
szerzését a természetben és társadalmi környezetben, az új ismereteket a
spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára építi.
A gyermekek minél több élményt gyűjtsenek saját természeti és
környezetükben.
A természeti környezetben gyűjtött tapasztalatszerzés során fel kell hívni
figyelmét, hogy hangoskodásukkal ne zavarják az élővilág nyugalmát.
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tapasztalat
gyermekek
társadalmi
a gyermek
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Példaadással szokatjuk őket arra, hogy ne szemeteljenek, ne törjenek le ágakat, ne szedjék
le a védett vadvirágokat.
Meséljünk az állatok szokásairól, szükségleteiről, hasznosságukról, a növények
gondozásáról, láttassuk meg a természet szépségét, de hívjuk fel figyelmüket a
környezetszennyezés romboló hatására, beszéljük meg, hogyan lehetne ezt megelőzni,
helyrehozni.
A gyermekeket alkalmassá kell tenni a megfigyelésre, elsősorban látni kell megtanítani.
A folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tesszük, hogy maguk fedezzék fel
környezetüket.
Biztosítsunk minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben való
folyamatos tevékenykedtetéshez.
A foglalkozásokat a szabad természetben és társadalmi környezetben tartsuk.
Szervezzük meg a családi termény betakarításban való részvételt, alkalmanként sütést,
főzést, befőzést.
Közlekedést szervezünk különböző eszközökkel, elemi közlekedési szabályokat
gyakoroltatva.
Az óvodapedagógus a témák válogatása közben a lakóhelyünk sajátosságaihoz igazodjon.
Az évszakok folyamatos megfigyelésére fűztük fel a megfelelő témákat. ( a négy évszak,
gyümölcsök, zöldségek, virágok, növények, állatok, színek, testünk, család, közlekedés,
emberek munkája, napszakok. ) A témakörök több ponton kapcsolódnak, összefüggnek
egymással.
Ünnepélyek és hagyományőrzés formájában közvetíti az egyetemes nemzeti kultúra
értékeit, hagyományait.
Megtanítja felfedezni a környezet szépségét, harmóniáját.
Megláttatja az összefüggéseket és az ok-okozati viszonyokat.
A környezet és a természet romlásának, pusztulásának példáit is megmutatja.
Megismerteti a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény-és állatvilág,
valamint a tájvédelem meghatározó szerepét.
Környezetbarát szokások megalapozása, pl. takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral,
illetve a hulladékkezelés, szelektálás.
A csoportszobában élősarkot alakít ki, ahol csíráztatnak, hajtatnak, ápolnak, gondoznak.
Elősegíti a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a
kortárskapcsolatokban és a környezet alakításában.

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére
Ismerik saját nevüket, címüket, szüleik foglalkozását.
Tudják hol laknak, mi a pontos címük.
Tudják saját és szüleik nevét.
Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik az egyes évszakok néhány
jellegzetességét.
Ismerik a növény szót, tudják, mi tartozik ebbe a fogalomba. Tudják, hogy a növény
magból kel ki, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van. Önállóan
gyakorolják a növénygondozást, a növényekkel kapcsolatos munkákat ismerik.
Az ismert állatokat csoportosítják aszerint, hogy hol élnek. Környezetükben élő házi
szárnyasokat tudják összehasonlítani a többi ismert madárral, környezetük, külső jegyeik
és „hasznosságuk” alapján.
Ismerik a környezetükben élő állatokat, azok gondozását, védelmét.
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✓ Legyenek gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a
gyalogosközlekedés szabályait.
Közlekedési eszközök felismerése: a kerékpártól kezdve bármilyen jármű, aminek
megfigyelésére lehetőségünk van, s ami a környezetünkben előfordul. Élmény és
tapasztalatszerzés mellett a közlekedési szabályok megismerése és betartatása céljából.
Ismerjenek olyan közlekedési eszközöket, melyek nem fordulnak elő környezetükben.
Tudják, hogy vízen, szárazföldön, vagy levegőben közlekednek. Tudják, hogy a
közlekedési eszközök az ember munkájaként készülnek.
Megnevezik környezetük színeit. A gyakran észlelt tárgyak színét emlékezetből is tudják
felidézni.
A testrészeket, az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják. Igényesek testük
tisztaságára.
Felismerik a napszakokat.
Felismerik az öltözködés és időjárás összefüggéseit.
A tárgyak, jelenségek közötti feltűnő összefüggéseket felismerik. Külső jegyeik
rendeltetésük szerint hasonlítsák össze.
Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és
a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
Matematikai nevelés
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is
birtokába jut a gyermek és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi,
alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és
mennyiségszemlélete.
A gyermekek már óvodába lépés előtt felfigyelnek a dolgok mennyiségi, minőségi
összetevőire. Érdeklődéssel fordulnak a matematikai információk felé. A gyermek korai
matematikai tapasztalata és érdeklődése szakmai hozzáértést tartalmazó megerősítéssel válik
igazi tudássá. Fontos tehát, hogy a kisgyermekkorban a matematikai tartalmú ösztönzéseket
időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés. Az ismerettartalmak komplex kezelésére a
komplex óvodai foglalkozások keretén belül megvalósuló fejlesztésre kívánjuk a hangsúlyt
helyezni. A matematikai nevelés komplex formában a gyermekek észlelésére, érzékelésére és
megismerési vágyára épül. Figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait a matematikai
tanulás több formája valósul meg:
❖ Utánzásos minta-modellkövetés. E tanulási formában lényeges az utánozható pozitív
példa: megjelenés, hanghordozás, attitűd, érzelmi hozzáállás, mimika, gesztus, a
matematika kedvelése.
❖ Spontán játékos tapasztalatszerzésre, az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre
épülő tapasztalatszerzésre. A játékban adódó spontán matematikai tapasztalatszerzésre,
megfigyelésre építhetjük a foglalkozásokat.
❖ A gyakorlati probléma felvetés és megoldás. A gyakorlati probléma és feladatmegoldás
részképességeket fejlesztő hatása csak meleg, engedékeny óvodai légkörben tud
kibontakozni, akkor, ha szabad teret engedünk a gyermek próbálkozásának és kevés tiltást
alkalmazunk vele szemben.
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❖ A gyermeki kérdésekre válaszokra adott magyarázatok. A gyermek kérdezési kedvét
befolyásolják ismeretei. Ezért a hiányos tapasztalatok pótlása a meglévők gazdagítása és
az emlékezet fejlesztése is kedvezően hat a kérdezési kedv kibontakoztatására.
❖ Az óvónő által kezdeményezett foglalkozások. Irányított matematikai megfigyelések,
tapasztalatszerzések a környezetben tett séták kirándulások alkalmával és a szervezett
❖ foglalkozások keretében. Az óvodáskort jellemző fejlődésbeni egyenetlenség a korai
családi fejlesztés eltérései azt kívánják, 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.
Második szint: az intenzív fejlesztés szakasza (az 5-6-7 életévben)
Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, részképességek,
gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. Eligazodás a gyakorlati életben, a tevékeny
élet megkedveltetése.

Matematikai képességek kialakítása:
1. A számfogalom előkészítése, megalapozása
➢ mennyiségek összemérése hosszúság, magasság, szélesség, vastagság, bőség,
tömeg, űrtartalom szerint
➢ halmazok összemérése, elemek párosítása- a válogatások során nyíljon mód
párosításra, számlálásra, a több-kevesebb-ugyanannyi érzékeltetésére, gyakorlására
➢ fedezzék fel a rész- egész viszonyát a válogatások, mennyiségek bontása során
➢ játékos szituációkban számoljanak, bontsanak, mennyiségfogalmuk egyéni
fejlettségtől függően a 6-10-ig számkörben mozogjon.
➢ sorba rendezett elemek helye a sorban, sorszámok megértése
➢ mérések különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom.
2. Tapasztalatszerzés a geometria körében
➢ szerezzenek tapasztalatokat gömbölyű és szögletes formákról, érzékeljék ezt
testükön, tárgyakon
➢ építsenek szabadon és másolással különféle elemekből
➢ alkossanak síkban is szabadon, szerezzenek tapasztalatokat síkmértani formákról,
fedezzék fel a rész –egész viszonyát
➢ használják a logikai játékot, építsenek vele, fedjenek le felületeket
3. Tájékozódás a térben és a síkban
➢ irányok azonosítása, megkülönböztetése
➢ játékok során figyeljék meg ezeket tükörben, fedezék fel a tükörkép, szimmetria
érdekességét, játsszanak sokat a tükörrel
➢ próbáljanak meg tájékozódni a labirintusokban is
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➢ fedezzék fel, hogy a sorozatok olyan rendszerek, amelyek életükben is
felfedezhetők. Hozzanak létre változatos sorozatokat játékokban színekkel,
hangokkal, mozgással, formákkal.
A tevékenységek végzése közben nagyon sok természetes szituáció adódik a matematikai
tapasztalatszerzésre. A perceptuális, a motoros, a verbális és szociális tevékenységek aktív
átélése együttesen nyújt lehetőséget a matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására.
A komplex foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett
benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük, a
spontán tanultakat rögzítsük.
Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedünk meg a játékidőben szerzett
benyomásokkal, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel foglalkozáson, az
óvodapedagógus dönti el.
A matematikai nevelés tartalmának is szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel.
Mivel a gyermeket körülvevő környezővalóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái
természetes napi szituációkban megfigyelhetők. Tevékenység közben a megismerő
képességek fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható. Játék és szabadidőben
folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak a matematikai tartalmak
közvetítésére, akkor ha az óvodapedagógus képes az adódó lehetőségeket felismerni és
kihasználni.
A perceptuális, a motoros, a verbális és a szociális tevékenységek egymást áthatva jelennek
meg. Mindegyiket kíséri a gondolkodási, megismerő, figyelmi tevékenység, amely
önmagában a folyamatból kiragadva kevésbé regisztrálható.
A matematikai foglalkozások felépítésében, tartalmában nagy módszertani szabadságunk lesz
a korábbi évekhez viszonyítva. Megkötéseket a gyermek mindenek felett álló érdekében kell
alkalmaznunk. A foglalkozások felépítését a gyermek genetikai adottságai, az érés, a fejlődés
törvényszerűségei, a spontán és tervszerű környezeti hatások ismerete, a gyermek változó
testi, lelki szükséglete befolyásolhatja.
Célunk:
• a minket körülölelő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek
felfedeztetése, megtapasztaltatása
• a matematikai érdeklődés felkeltése
• a logikus gondolkodás megalapozása
Az óvodapedagógus feladatai a matematikai gondolkodás terén
➢
➢
➢
➢

A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása.
Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása.
Matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, megtapasztalása.
A speciális matematikai kifejezések használatánál ügyeljen arra, hogy minden esetben
a helyes kifejezést használja.
➢ A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok-okozati
összefüggésének felismertetése, megtapasztalása.
➢ Biztosítsunk olyan eszközöket és tevékenységeket, amik felkeltik a gyermekek
érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszik lehetővé számukra a matematikai
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

tapasztalatok és ismeretek megszerzését, melyben kiemelt szerepet kap a cselekvéses
tanulás, a felfedezés és a kísérletezés.
Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése.
A komplex matematikai foglalkozásokon vagy kötetlen kezdeményezéseken
támaszkodjunk a gyermekek ötleteire, aktuális élményeire, kíváncsiságára,
érdeklődésére és az önálló problémamegoldás iránti igényére.
Teremtsen kedvező helyzeteket a környező valóság formáival és mennyiségi
viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre.
Fejlessze egyéni megismerő erőiket, problémalátásukat, problémamegoldó
képességüket.
A matematikai képességek fejlesztését, lehetőleg mindig játékba építve valósítsuk
meg.
kötelező foglalkozáson is figyeljen arra, hogy a gyermekek ne passzív nézők, hanem
cselekvő résztvevők legyenek.
A probléma felvetése egyértelmű legyen a gyermekek számára.
Problémafelvetésnél tartsa szem előtt a gyermekek egyéni képességeit, teremtsen
lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra.
Hagyja a gyermeket saját logikája szerint gondolkodni.
Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését.
Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés.
A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikro
csoportos szervezéssel.
A matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek
megnevezése.
A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.
A kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés
érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására,
alakítására.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Az óvodapedagógus kérdéseit, gondolatát megértik, követik.
A matematikai helyzetről gondolataikat elmondják, egymás állításának igazságát
megítélik, saját tévedéseiket javítják.
Képesek tulajdonságok szerint válogatni, sorba rendezni. Értik a mennyiségekkel,
halmazokkal kapcsolatban használt kifejezéseket. (hosszabb – rövidebb - legrövidebb,
több-kevesebb stb.) Elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Önállóan tudnak mennyiségeket összemérni, helyes megállapítást tudnak tenni.
Össze tudnak mérni két halmazt párosítással az elemek különféle színe, nagysága,
elrendezése esetén is. (legalább 10-ig)
Elő tudnak állítani különféle elemekből különféle elrendezéssel, bontással
ugyanannyit, többet, kevesebbet.
Tudnak számolni tő és sorszámlálással 15-ig.
El tudnak mondani darabszámmal kapcsolatos történeteket. Meg tudják jeleníteni
kirakással, rajzzal.
Azonosítani tudnak különböző helyzetükben és egyező alakú tárgyakat, síkbeli
alakzatokat. Másolással képesek létrehozni a mintával azonos tér és síkbeli
alakzatokat, szín és nagyságban eltérő elemekből is.
Tudnak geometriai tulajdonságok szerint tér és síkbeli alakzatokat szétválogatni
egyszerű tulajdonságokat megnevezni.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2-4 elemből álló alakzat tükörképét zsebtükör mögött meg tudják építeni.
Értik és követik az irányokat, helyeket kifejező névutókat (alá, fölé, köré stb.) Jobb és
bal irányok állásokat megkülönböztetik. A megszokott megegyezést síkban megértik.
(vonal alatt-fölött stb.)
Logikus gondolkodásuk, logikai következtetésük életkoruknak megfelelő
Jó a problémamegoldó készségük.
Ismeri az irányokat és helyesen értelmezik feladatvégzése során: jobbra-balra, előrehátra, lent-fent…
Helyesen használják a névutókat.
Azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni.

Óvodánkban a fejlesztő szobában megvalósuló szolgáltatások:
o Hittan: heti két alkalommal két csoportban, illetve szülői igény szerint.
o Logopédia fejlesztés: heti egy alkalommal.
o Gyógypedagógiai fejlesztés: heti egy alkalommal.
o Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás: kéthetente.
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A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, a SNI gyermekek
felzárkóztatása és gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai
feladat:
Alapvető feladatunk, hogy maximálisan biztosítsuk a gyermekek alapvető szükségletét, az
érzelmi biztonságot. Úgy szervezzük az óvodai környezetet, hogy az hatásrendszerével
elősegítse minden gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot. Az általános elvárások
közül- tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő, támogató attitűd, szeretetteljesség,
következetesség- kiemelten fontos, hogy nevelő- fejlesztő munkánk során mindig vegyük
figyelembe a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális
hátterét, segítsük tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való
felzárkóztatásban.
Migráns gyermekeinek nevelése során biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és
alapvető szabadságok védelmét.
Célunk:
• A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak
érvényesítése.
• Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális
környezetből érkező gyermekek számára.
Hátrányos helyzetű gyermek: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: a hátrányos helyzetű gyermekek közül
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülőjea gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban
tett önkéntes nyilatkozata szerint- a gyermek három éves korában legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek.
A gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek:
• A család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része
vagy akár teljes egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy kategória alá eső bevétele,
továbbá alkalmi munka után járó jövedelem.
• Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés az
egy főre jutó alapterület.
• Egészségtelen lakhatási feltételek- vizes salétromos falak, nagy páratartalom stb.
• A szülők alacsony iskolai végzettsége- csak általános iskolai, vagy olyan érettségit nem
igénylő szakképzettség, amelynek nincs munkaerő- piaci értéke.
• Deviáns környezet szocializációs ártalmai- alkoholizmus, drogfüggőség, játékszenvedély.
• Család hiánya- állami gondozásba vett, illetve onnan kikerült gyermekek, egyszülős
család, elvált szülők.
• A beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük
megfelelő ellátására, gondozására.
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Veszélyeztetettség: olyan- a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek:
• fizikai bántalmazás
• a gyermek szexuális zaklatása
• szülői felügyelet hiánya
• elhanyagoló szülői magatartás
• hajléktalanság, rendkívül rossz lakáskörülmények
• pszichés bántalmazás
• éhezés, nem megfelelő táplálkozás
• indokolatlan hiányzás az óvodából
• minimális jövedelmi viszonyok
Feladataink:
Az óvónők feladatai:
➢ Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése
➢ Szükség szerint környezettanulmány végzése
➢ Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált nevelése,
fejlesztése
➢ A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek
A gyermekvédelmi felelős feladatai:
➢ Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele
➢ Anyagi gondokkal küzdő családok támogatására az óvodavezető tájékoztatása a térítési díj
csökkentése érdekében
➢ Felterjesztés segélyre
➢ nyilvántartás vezetése
➢ Beszámoló készítése félévente
Az intézmény vezető feladatai:
➢ A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős
megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten
➢ Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal
➢ A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása
➢ Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása
➢ Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok segítésének lehetőségei
óvodánkban:
• Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről, támogatási lehetőségekről
• Kedvezményes térítési díj biztosítása
Sikerkritérium:
✓ Csökken a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma
✓ Minden rászoruló időben megkapja a segítséget
✓ A szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz és a vezetéshez gondjaikkal
✓ Anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából
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✓ - A segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
✓ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
✓ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Célunk:
• A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a
gyermekek között személyiségük különbözősége.
• A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejődésének
elősegítése, hogy javuljon életminőségük és a későbbiek folyamán könnyebben tudjanak
beilleszkedni a társadalomba.
Alapelvünk:
➢ A SNI gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő
gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.
➢ Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, párhuzamos
tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb formája a
fejlesztésnek.
➢ Gyermekközösségbe csakis olyan SNI gyermek integrálható, aki a többiekkel együtt
nevelhető.
➢ A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden
rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik fejlődéséhez,
személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez.
➢ Olyan befogadó csoportlégkört alakítunk ki, melyben a gyermekek magatartása,
viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást.
➢ A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző
gyógypedagógiai- orvosi- pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira,
illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára kell építeni.
A fejlesztés legfontosabb területei:
➢ A kognitív funkciók fejlesztése
➢ Alapmozgások kialakítása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az egyensúlyérzék
fejlesztése
➢ Manuális készség, finommotorika fejlesztése
➢ Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az
aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése
➢ Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása
➢ Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése

Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok:
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➢ inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a
gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés,
figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása.
➢ A sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a sérülés
jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát.
➢ Ismerje fel és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt.
➢ Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével
bővüljenek a kompenzációs lehetőségek.
➢ A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan tudjon
cselekedni.
➢ az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó dajkával,
hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell értékű, mint az övé.
➢ A sajátos nevelési igényű gyermekek optimális nevelésének érdekében a pedagógusok
ismereteinek bővítése, elsősorban gyógypedagógiai téren.
➢ A hatékonyság, eredményesség, szakszerűség és célszerűség érdekében együttműködés a
szaksegítőkkel- gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus.
➢ Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő szakszolgálatoktól.
➢ A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai kompetenciánk
határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, negyedévenkénti
értékelése.
➢ Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is juttassa
el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális szintre:
alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés.
➢ Tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri
tájékozódást, beszédészlelés és megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák
támogatását szolgáló eszközök.
Sikerkritériumok:
✓ A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába.
✓ A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják,
peremhelyzetbe.
✓ Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon.
✓ A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható fejlődés.

nem

kerülnek

Óvodánkban jelenleg migráns gyermek nincs, de felkészülten várjuk érkezésüket.
Migráns gyermekek interkulturális nevelése:
Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár és
munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú.
Alapelveink:
• A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe
az óvodai nevelést.
• Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket
megillet.
• Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.
• A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben,
individualitásukban keressük.
A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok:
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➢ Felkészülés a gyermek fogadására: az óvónő felkészülése a szülőkkel és gyermekkel való
kapcsolatfelvétellel kezdődik. A későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával,
nemzetiségével kapcsolatos információkat is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána
kell olvasnia. Ezek az információk hozzásegítik ahhoz, hogy jobban megérthesse a
gyermek viselkedését, meghatározhassa a pedagógiai beavatkozás lehetséges irányait.
Tanácsos ezeknek az információknak egy részét a csoportban dolgozó dajkával is
megismertetni.
Az érkező gyermek empátiás fogadása:
➢ A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása,
és előzetes szocializációs tapasztalatai:
➢ a migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe, egyedül
lévőnek, kirekesztettnek érzi magát.
➢ Nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyerekek beszédét, és őt sem értik a többiek.
➢ Fél az ismeretlentől. a változástól, a bizonytalanságtól.
➢ Vallási okból előfordulhat sajátos étkezési szokás, ettől úgy érzi, ő más, mint a többi
kisgyerek.
➢ Általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva
hátrányosabbnak érezheti magát.
Ezért a legfontosabb feladatunk:
➢ a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése
➢ az eltérő nyelv, szokások, viselkedési módok, étrend elfogadtatása, értékként való
bemutatása szükséges a többségi gyermekek számára.
➢ A más kultúrákról, a vallásokról, a bőrszínről, az etnikai különbségekről szóló, életkornak
megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a gyermekek érdeklődési körét- játék,
mese, vers, ének, zene, tánc- figyelembe véve valósítható meg.
➢ A migráns gyermeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek
leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a közösség.
Sikerkritériumok:
✓
✓
✓
✓

szívesen jár óvodába
a gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát
szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát
megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani.
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A nevelés tervezése és időkeretei
Számunkra alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása, még
akkor is ha jelentős mértékben építünk a spontán gyermeki ötletekre, tapasztalatokra.
Tervezésünkben mindig számításba vesszük, hogy a gyermek fejlődési üteme különböző,
különböző szinten lehet egyik vagy másik képességét illetően. Mindig az évszakok
váltakozásaiból, aktualitásokból kiindulva tervezzük meg a tevékenységeket és szükséges
fejlesztéseket, szem előtt tartva, hogy a nevelés és tanulás tervezése egy tömbben, egymással
szoros kölcsönhatásban valósítható meg. Korcsoportjuknak megfelelően tervezünk, kéthetes
periódusra bontva, támaszkodva a gyermek ötleteire, aktuális élményeire.
A tervezés és a megvalósítás során biztosítjuk a gyermeki tapasztalatok előre nem tervezhető
tartalmának megjelenítését.
Tervezésnél nem az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan,
különböző nézőpontból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Kevesebbet, de azt
alaposabban, a többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg.
Mindig az óvodában létrejövő lehetőségek döntik el, hogy milyen csoportszervezési formát
alkalmazunk. Az adott óvodapedagógus dönti el, hogy a kitűzött célokat és feladatokat milyen
foglalkozás keretein belül kívánja megvalósítani.
Nagyon fontos, hogy a fejlesztés tartalmát, a foglalkozásformát ne a gyermek életkora, hanem
adottságai fejlettségi szintje határozza meg.
Fontos feladatunk, hogy a gyermek cselekvés közben cselekvések sorozatában aktív
közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon és a valódi környezetben meglévő
problémákkal foglalkozzon.
Feladataink közzé tartozik a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek felismerése és
fejlesztése. A fejlesztés legfőbb célja abban nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a
problémák meglátására bátorítjuk és képessé tesszük a közös, később önálló megoldásra.
A nevelőmunka során a személyiségfejlesztés elemzését és értékelését folyamatosan végezzük
és az egyéni fejlesztési naplóban rögzítjük. Az értékelés tapasztalatai adnak támpontot a
nevelőmunka további tervezéséhez.
A fejlesztés keretei:
A teljes nevelési folyamat, amely a gyermeki tevékenységre önállóságra, döntési
helyzetekre és sokoldalú tapasztalatszerzésre épül.
A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei:
Önálló és irányított tapasztalatszerzés
Komplex foglalkozások rendszere, kötetlen és kötött kezdeményezések és foglalkozások.
Tanulási formák:
mozgás /szabad játékban, kötelező testnevelés foglalkozáson és mindennapi
testnevelésben/
játék / gyakorlójáték, szimbolikus szerepjáték, konstruáló játék, szabályjáték/
mese-vers
ének-zene, énekes játék
rajzolás, mintázás, kézimunka
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a külső világ tevékeny megismerése
matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek
munka
A nevelés időkeretei:
A gyermek óvodai életrendjét a heti rend és a napirend keretein belül biztosítjuk. Így
teremtjük meg a nyugodt kiegyensúlyozott kiszámítható óvodai életritmust.
A napirenden belül legtöbb időt a játék kapja. Fontos, hogy minél több időt tartózkodjanak a
szabad levegőn tavasztól őszig a gyermek, még hűvös idő esetén is menjenek a levegőre, csak
az időtartamot csökkentsük. A napirend rugalmasan alakuljon az egyes tevékenységek
időigényéhez, a gyermeki tevékenység fejlődéséhez, az évszakokhoz és a váratlan
eseményekhez.
Mindezek figyelembevételével a napirendet a csoportvezető óvónők év elején közösen állítják
össze. A folyosó és a mosdó zsúfoltságának elkerülése érdekében, külön figyelmet szentelve
az öltözködési és tisztálkodási tevékenységek időpontjának megszervezésében.
Óvodánk 11 órás nyitvatartással működik. A gyerekek többsége 8-16-ig tartózkodik az
óvodában. Így folyamatos munkakezdéssel és végzéssel oldjuk meg a megfelelő munkát.
6:30 órától 8 óráig és délután 16 órától 17:30 óráig a gyerekek egy teremben tartózkodnak.
Mindezen feladatok, lehetőségek figyelembevételével napirendünk általános időkeretei:
A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a
körülmények, az évszakok, kezdeményezéseik, váratlan események hatására.
A heti rendet az egyes óvodapedagógusok állítják össze év elején csoportra szabottan,
figyelembe véve, hogy a heti rendnek is a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat
kell biztosítani. Kiscsoportban rugalmasabb, alkalmazkodóbb legyen. Nagycsoportban az
óvoda közvetetten segíti a gyermek iskolai közösségbe történő beillesztését.
A komplex foglalkozások szervezése a nevelési év folyamán:
3-4 évesek
4-5 évesek
5-6-7 évesek

november 1-től
szeptember 1-től
szeptember 1-től

Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:
Nevelési és tanulási terv készítése
heti rend, napirend összeállítása
A gyermekek fejlődésének nyomon követése:
a gyermek kisgyermekkori fejlődésének rögzítése az „Anamnézis” c. dokumentumban,
a „Beszoktatás tapasztalatai” c. dokumentumban rögzítjük az óvodáskor kezdetén
tapasztalt viselkedési jellemzőket,
az „Egyéni képességfejlesztés” c. dokumentációban félévente felmérjük a gyermekek
fejlettségi szintjét és követjük az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. A csoportnaplóban
célirányosan, a gyermek nevével jelölve meghatározzuk a képességfejlesztés feladatait.
SNI gyermekek egyéni fejlesztési naplója.
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Az óvodánk hagyományai, ünnepei, egyéb rendezvényei
Az óvodai hagyományok, ünnepek kulcsfontosságúak a nevelőmunkánkban, mivel kiemelt
lehetőséget kínálnak önmagunk, nevelőmunkánk eredményeinek megmutatására, a család és
az óvoda közös tevékenységére, egyes nevelési feladatok, új nevelési szituációk kialakítására.
A sok-sok előkészület rengeteg tevékenységre, ötletek kidolgozására, önálló elképzelések
megvalósítására ad lehetőséget, ami az aktív és önálló gyermekek nevelését segíti. Az
esztétikai élmények hatása a közösségi érzések széles skálájának megmutatkozása mind, mind
nevelési céljaink elérését szolgálják.
Az ünnepek kiemelik az ünnep résztvevőit a hétköznapokból, ezáltal aktivitásra, kreativitásra
ösztönöznek. Lehetőséget adnak a gyermekeknek az elsajátított – kultúra elemek
megismertetésére – a szülőkkel való nyílt párbeszédre, szoros együttműködésre – óvodánk
egyéni arculatának megteremtésére, megmutatására.
Az ünneplést befolyásoló tényezők:
- Idő:
Legyen elegendő időnk az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek elvégzésére. Tervezzük
meg előre az óvodai ünnepeket és a hozzájuk vezető előkészületeket a nevelési-tanulási
tervünkben. Vonjuk be a szülőket és a gyermekeket az ünnepi előkészületekbe, és a
tennivalókra hagyjunk elég időt. Kapkodással, rohanással ne rontsuk el az ünnep örömét és
méltóságteljes nyugalmát.
Ügyeljünk arra, hogy ne legyen megterhelő és fárasztó tevékenység az ünneplés a gyermek
számára. Kerüljük a holtidőket, a várakozási időket.
A szereplésen túl a közös együttlét, süteményezés beszélgetés, addig folytatható ameddig a
gyermekek és a szülők igénylik.
- Helyszín:
A tömeg, a zsúfoltság tönkre teheti az ünnep hangulatát, ezért fontos a helyszín gondos
kijelölése, előkészítése. Ha szükséges, a csoportok termet cserélnek az ünneplés idejére.
A szabadban tartott ünneplés legyen rövid és laza, mert a külső zajok és ingerek elterelik a
gyermek figyelmét.
- Körülmények:
Az ünnepi készülődés meghatározott külsőségek között zajlik. A kisgyermeknek fontos
megtanulni azt, hogy mennyi szép esztétikai élmény, mennyi öröm, mennyi újdonság
kapcsolódik az ünnep fogalmába. A gyermekek a külső kellékekből kiindulva élik át,
érzékelik, észlelik az ünnepnapok másságát. A 3-6 éves gyermek számára a szépen terített
asztal, feldíszített terem, felvett új ruha fontosabb, mint az ünnep tényleges tartalma, mivel
érzelmeik hatása erősebb a racionális értelmi hatásoknál.
- Eszközök:
Az ünneplés során használt eszközök színesek, esztétikusak legyenek. Arra azonban
vigyázzunk, hogy ne használjunk túl sok és bonyolult eszközt, mert ezzel vontatottá tehetjük a
programot és túl sok holtidőt idézünk elő. Rövid, pergő, sok gyermeket egyszerre mozgató, a
csoport kedvenc dalaiból, mondókáiból és verseiből összeállított műsor kellemes élményt
jelentenek a résztvevő gyermeknek és szülőknek egyaránt.
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- Szereplés:
Az ünnepeken a közös szereplés dominál, ám programunk célkitűzéseire gondolva helye van
a gyermek egyéni szerepeltetésének is. Adjunk teret az ünnep keretén belül is az egyéniség
kialakulásának, az egyéni képességek kibontakoztatásának.
Az iskolai beilleszkedéshez szükséges a reális értékítélet kialakítása. Ezt segíthetjük a
gyermekek reális értékelésével, amiben benne van a rosszallás, az el nem végzett vagy
megfelelően meg nem oldott feladat miatti elmarasztalás is. Természetesen a pozitív példa és
pozitív értékelés a domináns.
- Felnőtt és gyermek aktív együttműködése:
A kreativitás, az egyéni elképzelések, a merész ötletek megvalósításának az ünnep ad keretet.
Nekünk arra kell figyelni, hogy ne korlátozzuk a gyermeket. Amit lehet, együtt döntsenek el
és együtt valósítsanak meg. Minél nagyobb aktivitást vált ki az ünnepi készülődés, annál
inkább teljesülnek a programunk célkitűzései. Irányító szerepünket szorítsuk háttérbe, adjunk
lehetőséget az önállóság megvalósulásának.

Az óvodai élet hagyományosan megtartott ünnepei
Mikulás, karácsony együtt ünneplésével fokozzuk a csoportok egymás közötti
kapcsolatainak kiépítését és csökkentjük a várakozási időt.
Anyák napja, évzáró, gyermeknap. Lehetőleg nyilvánosak, a szülők, nagyszülők, rokonok
és ismerősök bevonásával történik.
Az anyák napja csoportonként az anyukák, nagymamák, keresztanyukák és nyugdíjas
dolgozóink meghívásával történik.
Az évzárót a gyermeknappal egybekötve nyilvánosan ünnepeljük. A nagycsoportosok kis
műsort adnak az érdeklődőknek. A kis és középső csoportosok elbúcsúznak közös játékkal
a nagyoktól. A rendezvény zárása gyermeknapi megvendégelés és ajándékozás a szülői
munkaközösség részéről.
Gyermekek születés- vagy névnapja: rövid megemlékezés, a gyermekek dallal, verssel,
rajzzal, figyelmességgel köszöntik társukat. Életkoronként és csoportonként más-más
hagyománnyal.

Néphagyományhoz kapcsolódó ünnepek, és tevékenységek
lehetőségei
Óvodai nevelőmunkánk során az ismeretek közvetítésével, a közösen átélt élményekkel
tudjuk megalapozni, lerakni a szülőföldhöz való kötődés alapjait. Fontosnak érezzük a
nemzeti és népi hagyományok ápolását, tovább vételét. Óvodapedagógusainknak
kezdeményező szerepet kel vállalnia, támaszkodva a szűkebb társadalmi környezetre, a
családra, hiszen megismerni és tovább éltetni népünk múltját, hagyományait, mindnyájunk
szent kötelessége.
Őszi ünnepkör:
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Egyed napjától / szept.1/ játszhatják a csőszválasztó, gyümölcslopó dalokat, mondókákat.
Az óvónők a gyermekekkel figyelhetik a fecskék gyülekezését és szervezhetnek egy-egy
család kertjében diószüretet.
Október 15. : a szüret kezdőnapjának tartják. E nap körül szervezhetnek szüreti napot,
mustkóstolással, kukoricatörést stb. Ilyenkor kínálkozik alkalom az erdei gyümölcsök
gyűjtögetésére, megkóstolására.
Téli ünnepkör:
- Advent: csoporton belül az ünnepi készülődés, a várakozás örömét fokozzuk vele.
- Miklós nap (Mikulás) helyi Miklós napi szokások nincsenek, de nagycsoportban ajánljuk
a Miklós-napi szokások megismertetését.
- karácsony – a betlehemezés óvodai változata, a nagycsoportosok az óvodában, és a „Falu
karácsonya” ünnepségen is előadják karácsonyi műsorukat.
- Újév köszöntése: a téli szünet után a boldog találkozás öröme énekléssel, verseléssel,
tánccal csoporton belül.
Farsang: a szülőkkel, óvodai dolgozókkal, közös maskarázás, játék, tánc, megvendégelés.
Tennivalók a téli ünnepkörben:
A gyermekek folytathatják az ősszel megkezdett tevékenységeket: a termések feldolgozását,
befejezhetik a szobadíszek kötését, a szövést, fonást, agyagozást, rongybabázást stb.
Az első hideg napokban felállíthatják a madáretetőket, amelyeket rendszeresen a gyerekek
tölthetnek fel eleséggel, a felnőttek segítségével. A felsorolt munkafajtákon túl, a gyermeki
élet téli, hagyományos játékai is rendkívül fontosak. Ilyenek: hóember készítése, hógolyózás,
szánkózás, csúszkálás és játékként átélt hólapátolás, hó seprés. A tél végén a szobában, az
élősarkokban megkezdődnek a csíráztatások, hajtatások.
Tavaszi ünnepkör:
Március18. Sándor, március 19. József, március 21. Benedek: a gyerekek körében ma is élnek
e három naphoz fűződő mondókák és dalok.
Húsvét néphagyományok, népi díszítési módok megismertetésére ad lehetőséget.
Tennivalók a tavaszi ünnepkörben:
Az óvodapedagógusok a szobákat hangulatossá tehetik a hímes tojásokkal díszített
kosárkákkal, tavaszi ágakat tároló vázákkal és tálakkal. A gyermekeknek egyre több
lehetőségük nyílik a sétákra és kirándulásokra. Megfigyelhetik a madarak, bogarak, növények
életét. Részt vehetnek bodzavirág szedésében, teát, szörpöt készíthetnek belőle. Ez az évszak
a tavaszváró, esőkérő, sípkészítő, állathívogató, naphívogató, virágokról, madarakról szóló,
katicabogár-röppentő, szélhez kapcsolódó, csúfoló, locsolkodó, köszöntő, komatálazó,
húsvéthoz kapcsolódó mondókák, dalok, mesék, történeték, versikék mondogatásának,
játszásának legjobb időszak.
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Nemzeti és történelmi ünnepek
Március 15., Október 23., A megemlékezések kategóriájába soroljuk. Mivel a 3-6
éves korosztály értelmével még nem képes felfogni az ünnep értelmét és társadalmi
tartalmát, arra törekszünk, hogy az életkori sajátosságokhoz illeszkedő ismeretek,
hangulatok által közvetítsük az ünnep lényegét, s az ünneplés érintse meg a
gyermekeket. Érezzék jól magukat, legyenek kellemes benyomásaik.

Helyi szokásokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó ünnepek.
Ovi- vásár, idevonatkozó törvény alapján SZMK egyetértésével.
„Gyermekhét” megrendezése.
Gyermeknapi kirándulás és nagycsoportosok őszi kirándulása.
Az óvoda-bölcsőde kapcsolatrendszere
Óvoda-család:
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek
alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái
változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban
foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. A
harmonikus fejlesztés elengedhetetlen feltétele a korrekt, partneri együttműködés.
Ennek a formáját körültekintően szervezzük meg. A szülőkkel megismertetjük az
óvoda tartalmi munkáját. Figyelünk az információk átadására, áramoltatására, a
szemlélet formálására, az egyéni fejlődés közvetítésére. Óvodánkban arra
törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve gondozzuk,
ápoljuk, védjük, neveljük, fejlesszük a gyermekeket. Ezzel az óvodai és a családi
nevelés összehangolását teremtjük meg. A szülőket nevelőpartnernek tekintjük, s a
jó nevelőtársi viszony kialakítását elengedhetetlen feltételnek tartjuk.
A kapcsolattartás formái, alkalmai:
nyílt napok.
Szülői értekezletek
Szülős befogadás: Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermek a szülővel
közösen tölthessen el néhány órát az első napokban a gyermek beilleszkedésének
megkönnyítése céljából.
Napi kapcsolattartás: A gyermekkel kapcsolatban felmerülő legfontosabb
problémák megbeszélése.
Fogadóórák:
Ünnepségek, közös programok: Lehetőség a család és óvoda közötti kapcsolat
elmélyítésére, egymás jobb megismerésére.
Óvoda-iskola kapcsolata:
Leendő elsős tanító néniknek lehetőséget biztosítunk a nagycsoporttosok
megismerésére. Közös szülői értekezletet szervezünk. Iskolai információ áramlást
segítjük.
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Az óvoda egyéb kapcsolatai:
Oktatási Hivatal. •
Logopédus: A logopédus szükség szerint végzi a nagycsoportosok beszédfejlesztő
foglalkozásait, folyamatosan kapcsolatot tartva az óvodapedagógusokkal, és a
szülőkkel.
Gyermekjóléti Szolgálat,
Családsegítő Központ, a
Gyámhivatal, a
bölcsődék, ,
orvos, védőnő
Fenntartóval,
Közművelődési intézményekkel
Egészségügyi szakszolgálattal
Szakmai szervezetekkel
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik , és –
lehetőségei szerint –szakmai kapcsolatot tart fenn.
A környezetben élők hatásai, az óvoda partner kapcsolatai
Fontos hatást gyakorolhat óvodánk nevelőmunkájára, hogy milyen a környezetünkben élő
emberek elvárása. Ezért ismernünk kell véleményüket, javaslataikat, kifogásaikat,
elismerésüket. Nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, mivel az óvodai
nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését.
Szülős befogadás célja:
- a gyermekek beilleszkedésének segítése. Befogadásra azért van szükség, mert
minden esetben számára ismeretlen új környezettel, emberekkel, szokásokkal
találkozik. A befogadás a későbbi közösségi életet is meghatározhatja, a biztonságot
nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával vagy ennek
ellenkezőjével.
Szülői értekezlet évente 3 alkalommal, illetve indokolt és rendkívüli esetben, ha az
óvodapedagógus és a szülők úgy ítélik meg, alkalomszerűen bármikor. A szülői
értekezletcélja, az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb
témák, feladatok, programok, eseteges problémák megbeszélése. A mi feladatunk a
tájékoztatáson kívül véleményük meghallgatása, javaslataik figyelembevétele. A
szülői értekezlet idejéről, témájáról a hirdető táblánkon legalább egy héttel
korábban tájékoztatjuk a szülőket. A szülői értekezleten jelenléti ívet és
jegyzőkönyvet készítünk.
- Szülői munkaközösségi vezetők értekezlete évente 2-3 alkalommal, ezen kívül, ha
szükségét látják alkalomszerűen bármikor. Célunk a szülői választmány
tájékoztatása az aktuális feladatokról, eseményekről, valamint a szülők többségét
érdeklő témák kötetlen jellegű megvitatása.
- Nyílt nevelési nap: 2-3 nap a tanév során, mellyel célunk, hogy a szülőknek
lehetőséget biztosítsunk a napi óvodai életbe való betekintésre. A szülők személyes
élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel, képet
kapnak gyermek közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, teljesítőképességéről,
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egyúttal módjuk van társaikkal való összehasonlításukra is. Átélhetik a szabad játék
készségekre, képességekre gyakorolt hatását, a gyermek kompetenciájának
fejlődését. A nyílt nap idejéről legalább egy héttel előbb a csoportos hirdetőtáblán
adunk tájékoztatást.
- Munkadélutánok alkalomszerűen, rendezvényekhez kapcsolódóan, melynek célja,
hogy a szülői és óvodapedagógusi ötleteket együtt kivitelezzük. Pl. ovivásárra
készülés alkalmával.
Fenntartóval való kapcsolat rendje: rugalmas, aktualitások figyelembevételével.
Iskolával kialakult kapcsolataink:
- közös szülői értekezlet a leendő elsős nevelőkkel az óvodai tanév végén
- kölcsönös intézménylátogatás: a tanítók a nevelési év közben látogatnak, hogy
megismerjék a leendő elsőseiket, az óvodapedagógusok a nagycsoportosokkal együtt,
melynek célja az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése és az első osztályos gyermekek
fejlődésének utánkövetése.
Pedagógiai Szakszolgálattal kialakult kapcsolataink:
- ha a gyermeknek szüksége van pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus
segítségére az eredményes fejlődéshez, a megfelelő szakemberhez irányítjuk a
szülőket.
szükséges szerint iskolaérettségi vizsgálat kérése.
Családsegítő Szolgálattal kialakult kapcsolataink:
- az együttműködés formáját a gyermekvédelmi program tartalmazza.
Egészségügyi intézménnyel kialakult kapcsolataink:
- A védőnő folyamatosan látogatja az óvodát, figyeli a problematikus gyerekeket,
megszervezi a szűrővizsgálatokat, a védőoltások beadását.
- A háziorvos rendszeresen végzi a szűrővizsgálatokat, ha szükséges
szakvizsgálatokra küldi a gyerekeket.
- Évente 1 alkalommal fogászati szűrésen, látás-hallás vizsgálaton vesznek részt a
gyerekek.
Egyházzal kialakult kapcsolataink:
amennyiben a szülők igénylik, lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra.
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Az óvodába és iskolába lépés feltételei
Az óvodába lépés feltételei
A beiratkozáshoz szükséges feltételek:
Beiratkozás, előjegyzés ideje, minden évben, márciusban. Erről a szülőket hirdetéssel
tájékoztatjuk.
Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek lakcím kártyája, a
gyermek TAJ száma.
Óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után a nevelési év folyamán bármikor
felvehető. Fel lehet venni óvodába azt a kisgyermeket is, aki augusztus 31. után tölti be a
3. életévét!
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]
A 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló CXC. Törvény 45.§(2) szerint a gyermek abban az
évben, melynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő
évben tankötelessé válik.
Az óvónők a gyermekek fejlődését nyomon követik, és elméleti ismereteik, gyakorlati
tapasztalataik alapján meg tudják ítélni, hogy várhatóan sikeres lesz-e az iskolakezdés. A
külső szakemberek véleményére akkor lehet szükség, ha a szülő és az óvónő eltérően
vélekedik a gyermek fejlettségéről.
A köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló EMMI Rendelet értelmében a tanköteles
korba lépett gyermeket a szülő március 1 és április 30 között a kormányhivatal által
közleményben vagy hirdetményben közétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerinti
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A fenti jogszabály 21.§(2) bekezdése értelmében az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a
gyermek fejlettségével kapcsolatban igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget, vagy dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai
nevelésben való további részvételéről.
Ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentum alapján, vagy a
gyermek nem járt óvodába, vagy a szülő nem ért egyet az óvodai igazolással, szakértői
bizottság vizsgálatát kell kezdeményezni. Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez az
óvoda annak eldöntésére is, hogy az augusztus 31-ig hetedik életévét betöltött gyermek
részesülhet-e további óvodai nevelésben.

Az óvodai elhelyezés megszűnése:
- Ha iskolába lép: ha a nevelési év végéig, amennyiben iskolakészült /augusztus 31-ig/
betölti a 7-ik életévét.
- Ha a gyermeket másik óvoda felvette, az átvétel napján.

69

- Amennyiben a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére veszi fel az intézmény vagy a
gyermek hátrányos helyzetű, / Kt. 47.§ / abban az esetben a törvény értelmében járunk el.
Az iskolába lépés feltételei
Álláspontunk szerint a gyermekek a megfelelő érettség után az iskolában válnak iskolássá. A
gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a
fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté
válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben
készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.
-

-

A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a
naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti,
tankötelessé válik.
Azt, hogy a gyermek érett-e az iskolára az óvoda, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat
véleményezi.
A törvény értelmében az óvodai nevelés szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik, és
addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, és szociális
érettség, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához.

A 6 éves gyermeki személyiség harmonikus fejlődése
– testileg: arányosan fejlett, teherbíró, mozgása összerendezettebb, harmonikusabb,
erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi
szükségleteinek kielégítését képes szándékosan irányítani.
- lelkileg: a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése
tovább differenciálódik. Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Megjelenik a szándékos figyelem,
fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztás és
átvitel. A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van. Érthetően beszél, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. Elemi
ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. Tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető
szabályait. Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását és védelmét. Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit, ismeri a
viselkedés alapvető szabályait, elemi mennyiségi ismeretei vannak.
- szociálisan: készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. Egyre több szabályhoz
tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban van.
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Az óvoda szakmai dokumentumai

1.
„Apróságok háza a domboldalon” c. helyi óvodai nevelési program
Első számú szakmai dokumentumunk, amit a nevelő fejlesztő munkánk során figyelembe
veszünk.
2.
Az óvoda pedagógiai-működési terve, melyet az intézményvezető ismerteti az új
nevelési év megkezdése előtt.
Tartalmazza: - az előző év elemzését, értékelését,
- az új nevelési év feladatát,
- egészség és környezetvédelmi feladatokat,
- kapcsolattartás formáit más intézményekkel,
- a nevelőmunka ellenőrzését, értékelését,
- egyéb szolgáltatásokat,
- a nevelőtestületi értekezletek témáját és idejét.
3. A gyermekcsoport nevelési-fejlesztési programja tartalmazza az óvodai nevelés feladatait
korcsoportokra lebontva:
szervezési feladatokat
fejlődést elősegítő tartalmakat
értékelést
az óvodapedagógus megfigyeléseit.
4. Az egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai: „Egyéni képességfejlesztő dokumentum”,
„Anamnézis”, „A beszoktatás tapasztalatai c. dokumentum”.
Tartalmazza:
- az óvónők megfigyeléseit,
- a gyermek anamnézisét,
- mérési eredményeket,
A nevelési program nyilvánossága:
A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje:
1. Az intézmény folyosóján hirdető táblán kifüggesztve, hozzáférhető minden szülő
számára.
2. A tájékoztatás adás rendjét a nevelőtestület határozza meg.
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése,
fejlődésének segítése óvodánkban

„Ne félj öcsém, istennek
Kisebb teremtménye!
Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes!”
Tóth Árpád
A különleges bánásmódot igénylő gyermek:
-

sajátos nevelési igényű gyermek

-

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek

-

kiemelten tehetséges gyermek

-

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése gyermekkorban
kell, hogy kezdődjék, az egészséges kisgyermekek az óvodába bekerülve szerzik első
benyomásaikat fogyatékos társaikról. Ha velük együtt, egymást megbecsülve, egymást nem
zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori egy-társadalomban élés számos problémája már
eleve megoldható, megelőzhető.
A Közoktatási törvény 30.§ (1) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű
gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították.
A Ktv. 121. § (29) alapján sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
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Óvodánk szakfeladata: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése:
•

A Kt. 121. § (1) bekezdés 29. a) pontjából:
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek,

•

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált
nevelése,
(Kt. 121. § (1) bekezdés 29. b) pont)

•

nagyothalló és gyengénlátó gyermekek integrált nevelése, fejlesztése.

Fogalmak meghatározása:
Integráción pedagógiai értelemben együttnevelést értünk, melyben a sajátos nevelési
igényű gyermekek együttes oktatása, nevelése folyik hasonló korú, de ilyen zavarokat nem
mutató társaikkal. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy szakember segítségével teremtsük
meg számukra a sikeres előrehaladáshoz szükséges feltételeket.
A gyengénlátás a látásélesség csökkenését jelenti. Gyengénlátó az a gyermek, akinek
a szemészetileg korrigált jobbik szemén távoli vízusa 0,3-0,1, vagy az, akinek 0,4-0,5
vízusérték mellett nagymértékű látótérszűkülete, vagy romló közellátósága van. Ugyancsak
gyengénlátó az a gyermek, akinek távoli vízusa 0,1 alatti, de közeli látásélessége ennél jobb,
és szemészeti állapota változatlan.
Látáshibára utaló jelek óvodáskorban:
Az esetleges látásproblémák felderítésében mi, pedagógusok is jelentős segítséget
nyújthatunk, hiszen igen sok időt töltünk a gyermekekkel, s a látáshibáknak markáns jelei
mutatkozhatnak.
Például:
-

megkésett mozgásfejlődés, mozgásügyetlenség,

-

a gyermek kerüli a magas mászókákat, csúszdákat, azokra még bíztatásra,
segítséggel sem hajlandó felmászni,

-

a lépcsőn utánlépéssel jön le,

-

kivonja magát a mozgásos játékokból,

-

szem-kéz koordinációja rossz, másolásban pontatlan,
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-

olykor szokatlan fejtartás jellemzi.

Pedagógiai

szempontból

nagyothallónak

azt

a

gyermeket

tekintjük,

aki

hallókészüléke segítségével meghallja, többé-kevésbé meg is érti a hangos beszédet, és ha
nem is tökéletesen, de saját magát is hallja. Illetve az olyan mértékű halláscsökkenés
tekinthető nagyothallásnak, ami a beszéd tagolt észlelését és a hallás útján történő elsajátítását
valamilyen szinten még lehetővé teszik.
Hallássérülés gyanújára utaló jelek óvodás korban:
-

figyelmetlenek,

-

nem hallják meg, ha szólnak hozzájuk,

-

gyakran visszakérdeznek,

-

túl hangosan beszélnek,

-

a hátulról érkező hangokat gyakran nem hallják,

-

logopédiai problémák sokasága (beszédhibák),

-

kiejtésük, beszédérthetőségük rossz,

-

szókincsük gyenge,

-

nehézséget jelent a gyermek számára a nyelv grammatikai elsajátítása (az igék
ragozásánál, a szóvégi ragok, jelek, képzők használatánál bizonytalanság
mutatkozik).

Hosszabb ideig rejtve maradhatnak a környezet előtt az egyoldali hallássérültek, kellő
odafigyeléssel azonban észrevehető a károsodás. Ilyenkor az egyik fül jól működik, csak
bizonyos helyzetekben mutatkoznak meg a hátrányos jelek.
Ezek a következők:
-

hátulról érkező hangok forrásának megállapítása nem pontos,

-

bizonyos esetekben nem jól érti a gyermek a beszédet, ha a rosszabbul halló füle
esik a beszélő felé.

Ebben az esetben is audiológiai kivizsgálás szükséges. A gyermek nem kap hallókészüléket,
mert az ép fül ellátja a szükséges funkciókat, csupán a környezetnek kell tekintettel lennie a
gyermek számára ideális elhelyezkedésre (pl.: ültessük úgy, hogy a jobbik füle essen a
pedagógus felé).
A megismerő funkciók vagy a viselkedés tartós és súlyos rendellenességének oka
lehet organikus, illetve organikus okra vissza nem vezethető.
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A tanulási zavar elsősorban iskolai helyzetekben előforduló probléma, amely
többnyire a beiskolázáskor jelentkezik, de már az óvodás korban is megjelenhet a gyanú a
gyermek várható tanulási nehézségeire.
Tanulási zavar veszélyeztetettségre utaló jelek lehetnek az óvodában:
Anyanyelvi fejlettség:
-

megkésett beszédfejlődés,

-

beszédészlelés és-megértés elmaradása,

-

elhúzódó pöszeség,

-

szótorzítás, szótagcsere,

-

kihagy, lehagy, betold szótagokat,

-

motyogó beszéd,

-

tagolatlan artikuláció,

-

szűkös szókincs,

-

a gyermek tőmondatokban beszél,

-

lényeg-kiemelési képesség hiánya,

-

ok-okozati összefüggés nem jelenik meg a beszédében,

-

az összetett instrukciók követését nem tudja,

-

verstanulás, utánmondás nehézséget jelent (mást mond, átkölti a verset).

Nagy- és finommozgás:
-

görcsös testtartás,

-

mozgása nem koordinált,

-

egyensúly érzékelés zavara,

-

lépcsőn járás utánlépéssel,

-

egyenletes járás hiánya,

-

egyenes vonal melletti haladás,

-

kisebb akadály átugrása,

-

biciklizést, a hinta hajtását nehezen tanulja meg,

-

térben, időben rosszul tájékozódik,

-

irányzavar,

-

ritmusérzék fejletlensége,

-

szem-kéz koordináció hiánya,

-

nem tud egy pontra fixálni,

-

rossz ceruzafogás, ollóhasználat,
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-

önálló öltözködés hiánya,

-

kacsalábas cipőhúzás,

-

cipőkötést nehezen tanulja meg.

Egyéb terület:
-

emlékezet fejletlensége,

-

tartós figyelem zavara,

-

dominancia zavar,

-

rossz analizáló-szintetizáló képesség,

-

vizuális megfigyelő és elemző készség zavara (nem veszik észre a különbséget),

-

formaemlékezet fejletlensége,

-

alak-háttér felismerés nem megfelelő,

-

forma-nagyság-szín differenciálás hiánya,

-

sorrendiség gyakori tévesztése,

-

számfogalmuk elmarad az életkoruktól elvárható szinttől,

-

nem használják a matematikai fogalmakat.

Általában az óvodapedagógus figyel fel a gyermekek fejlődésébeni elmaradására,
zavarára. Ebben az esetben a pedagógus vagy a szülő a nevelési tanácsadóhoz fordulhat az
adott gyermek vizsgálatát kérve. Enyhébb esetben a nevelési tanácsadó az óvodapedagógus
számára ad szempontokat a gyermek fejlesztéséhez, és/vagy saját hatáskörén belül is
megkezdi a gyermek fejlesztését.
A gyermekek egyéni fejlesztésében segítséget nyújtanak óvodánkban a logopédusok
is. Amennyiben az óraszámuk lehetővé teszi, dyslexia prevenciót végeznek, illetve tanácsod
adnak az óvodapedagógusnak.
Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a probléma ennél súlyosabb, a gyermeket a tanulási
képességeket vizsgáló szakértői bizottsághoz küldik további vizsgálatra. Ez a bizottság
hivatott a diagnosztizálásra.
A viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztése
megtalálható a Helyi Nevelési Program egyes fejezeteinél.
Az aktivitás és figyelemzavart az idegrendszer egyfajta működésbeli rendellenességének
tekinthetjük.
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A gyermekek fejlődése a különböző területeken és különböző életkorokban nem egyenletes, s
nem is halad mindig párhuzamosan. Igaz ez az értelmi, érzelmi és viselkedési szintekre is.
Az aktivitás és figyelemzavar megállapításának legfontosabb kritériumai:
-

Egynél több helyzetben legyen jelen. Ez azt jelenti, hogy otthon, az óvodában,
idegen helyeken, kötetlen játék során egyaránt nagyon izgő-mozgó. Persze ezek
mértékében különbségek lehetnek. Mint ahogy abban is, hogy sokszor
kétszemélyes helyzetben egyáltalán nincs ilyen probléma, hiszen ott csak rá
irányul a figyelem, s neki is könnyebb koncentrálnia. Ugyanez a helyzet új,
érdekes feladatok esetén – ezek tehát nem zárják ki a lehetőségét.

-

Több tünetegyüttes fennállása szükséges.

-

Életkorához képest túlzott mértékűek ezek a tünetek.
Fontos ismernünk a gyermekek fejlődésének különböző korszakait, s, hogy
milyen viselkedés jellemző ezekre az időszakokra. Pl. mikor a gyerekek
megtanultak járni, az a dolguk, hogy felfedezzék a világot. Ilyenkor fontos, hogy
érdeklődőek, mozgékonyak legyenek. Ráadásul akaratosak is, most próbálgatják a
szülőktől való eltávolodást, önállósodást. De ha ehhez hasonló viselkedés 6-7 éves
korban jelentkezik, azt már problémásnak kell tekintenünk.

-

Adaptációs nehézséget okoznak a tünetek, vagyis zavarják a beilleszkedésben,
másokhoz való alkalmazkodásban, kapcsolatteremtésben, illetve a kötelezettségei
teljesítésében.

-

Általában a tünetek, jelek már az első 5 éven belül jelentkeznek.

Az aktivitás és figyelemzavarra utaló jelek, tünetek a következők lehetnek:
A figyelmetlenség tünetei:
-

Nehezére esik a figyelmét megtartani, tartósan koncentrálni,

-

Külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét,

-

Ha beszélnek hozzá, mintha nem figyelne, elkalandozik, elbambul,

-

Nem figyel a részletekre, gyakran hibázik,

-

Nem fejezi be a feladatait,

-

Nem követi az utasításokat,

-

Nehezen tudja megszervezni a tevékenységeit,

-

Gyakran feledékeny a mindennapi tevékenységekben,

-

Gyakran elveszti a holmikat, ruháit…,
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-

Gyakran elkerüli a tartós erőfeszítést igénylő helyzeteket.

A hiperaktivitás tünetei:
-

Állandóan mozgásban van, fészkelődik, babrál,

-

Nehezen tud egy helyben megülni,

-

Sokat rohangál, ugrál, állandóan izeg-mozog,

-

Nem képes önállóan, nyugodtan játszani, vagy a játékban részt venni,

-

Túl sokat beszél.

Az impulzivitás tünetei:
-

Nem várja ki a kérdést, túl gyorsan válaszol,

-

Gyakran félbe szakít másokat,

-

Nehezére esik várakozni, nehéz a sorát kivárni,

-

Nincs vagy csökkent a veszélyérzete: gyakran kerül fizikailag veszélyes
helyzetekbe.

Az észlelés zavarai:
-

Vizuális: nem veszi észre az emberi reakciókat, pl. mimikát, visszajelzést,

-

Hallási: hanglejtést nem érzékeli (lehet megkésett beszédfejlődése, emiatt
diszlexia, diszgráfia kialakulhat),

-

Tapintás, mozgás: rendetlen, dübörög, írás nyomatéka nagyobb,

-

Téri tájékozódás: számtani és mértani mennyiségi fogalomzavar (diszkalkulia),

-

Sorozat megjegyzési-emlékezeti gyengeség: betűk, számok, idő, utasítások…

Koordinációs, finommotorikus nehézségek:
-

Diszharmonikus, merevebb mozgás.

-

Korábbi vagy későbbi mozgásfejlődés.

-

Rosszabb ritmusérzék.

-

Finommozgásokban gyengébb: rajz, cipőfűzés, betűk…

Vegetatív tünetek:
-

Alvás problémák (pici korától igen kevés alvást igényel, két- háromévesen már
du. nem alszik).

-

Felléphetnek kontrollzavarok (későbbi szobatisztaság).
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-

Időjárás érzékenység.

-

Fájdalomtűrés küszöbe alacsonyabb vagy magasabb.

Pszichés problémák, éretlenség tünetei:
-

Szófogadatlanság, ellenállás:
Nem tanul a hibáiból. Nem használ sem a jutalom, sem a büntetés.
Általában jellemző rájuk a fokozott függetlenség, önállósági törekvések.
Más gyerekekkel lehet zsarnokoskodó.
Ő az igazság bajnoka: valóban nagyon hamar észleli, és érzékeny az
igazságtalanságra. A látszat ellenére nagyon is igénylik a korlátokat, szabályokat.
Csak sokkal nehezebb elérni, betartatni, mert hamarabb feladják.

-

Szociális éretlenség:
Új helyzetekben: vagy nagyon „összekapja magát” (pl. vizsgálatnál ez
megtévesztő), vagy nem tud alkalmazkodni, „szétesik”.
Kicsit túl könnyen is barátkozik, de a kapcsolatait megtartani nemigen, vagy csak
nehezen tudja. Sokszor inkább kisebbekkel játszik, akiket irányítani tud,
„uralkodhat”. Ha felette próbálnak meg uralkodni, azt nehezen viseli.

-

Érzelmi, hangulati nehézség
Érzelmi labilitás, ingadozó hangulat: A jó és rossz időszakok néha óráról órára
(vagy percek alatt) váltakoznak, és az okát igen nehéz megérteni).

-

Alacsony kudarctűrés.

-

Ingerlékenység,

dührohamok,

„rövidzárlatok”

(érzelmileg

beszűkült,

hozzáférhetetlen állapot).
-

Szinte kielégíthetetlen vágy a vele való foglalkozásra, szeretetre.

-

Döntési képtelenségek.

Integrálható (aspergeri) autista gyermek az óvodában
Hazánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját elősegítő törvényi
szabályozás lehetőségeket biztosít az autizmussal élő gyerekek beilleszkedéséhez is.
Leggyakrabban a jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkező (aspergeri) autizmussal élő
gyermekek nevelkednek integrált körülmények között. Az óvodai nevelésben a többi
gyermekkel együtt vesz részt az akadályozott gyermek, ha ez fejlődése, képessége
kibontakoztatása szempontjából előnyös.
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Az autista gyermek:
Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikáció és sajátos
gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely a személyiség fejlődésének egészét
átható, úgynevezett pervazív zavar. Amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.
Ezen tünetek megjelenési területei:
✓ A társas és érzelmi készségek területe
✓ A kommunikáció területe
✓ A megismerési (kognitív) készségek területe
✓ Sajátos érdeklődési kör
✓ A mozgásos készségek területe
✓ Egyéb sajátosságok
Az autizmussal élő gyermek legfőbb jellemzői:
✓ A kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható
gondolkodási képesség sajátos hiányosságai.
✓ A beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció.
✓ A rugalmas viselkedés, a szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése
✓ Az egyenetlen intelligencia és képességprofil.
Helyzetkép
A sajátos nevelési igényű gyermekek olyan óvodába járhatnak, amelyek rendelkeznek
azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyre a gyermekek egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs és rehabilitációs ellátásához szükségesek.
Ezek a következők:
•

Alapító okiratban működési engedély

•

Nevelési, pedagógiai program

•

Tárgyi eszközök (segédanyagok, speciális fejlesztőeszközök, gyógyászati
segédeszközök stb)-11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet figyelembevételével
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•

Fogyatékosság

típusának,

súlyossági

fokának

megfelelő

végzettségű

gyógypedagógiai tanár/terapeuta
Intézményünkben teljes integráció valósul meg. A sajátos nevelési igényű gyermekek a
nevelés teljes időszakában az épek csoportjában tartózkodnak. A szakértői véleményben
meghatározott egyéni fejlesztés a szülő bevonásával valósul meg. A sajátos nevelési igényű
gyermekek különleges gondozásra, többletszolgáltatásra jogosultak, megilleti őket a
sérülésüktől függő speciális, egyéni fejlesztés, amelyet szakképzett gyógypedagógus
végezhet. Tisztában vagyunk azzal, hogy a sajátos nevelési igény szerinti környezet
kialakítása és a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte biztosítja a célok
megvalósítását. Mivel speciális fejlesztő eszközök (néhány mozgásfejlesztő szeren kívül)
nem állnak rendelkezésünkre, ez döntően befolyásolja a befogadást (sajátos nevelési
igény súlyossági fokozatát illetően) óvodánkban. Az intézményünkbe integrált gyermekkel
foglalkozó gyógypedagógus figyelemmel kíséri a gyermek óvodai életét, biztosítja számára az
őt megillető egyéni fejlesztést. A csoportban dolgozó óvónőknek javaslatot tesz az
esetlegesen felmerülő problémák megoldására, és közösen elkészítik az egyéni fejlesztési
tervet.
A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai, pedagógiai vizsgálatát, a Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
végzi. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása során, minden esetben az ellátásukat a szakértői vélemény figyelembevételével gyógypedagógus segíti. A fejlesztés minden
esetben egyénre szabott terv alapján valósul meg, amelyet a szakember készít el, ugyanakkor
minden egyéb tevékenység továbbra is a normál csoport keretében biztosított.
Óvodánkban dolgozik:
•

határozott idejű szerződéssel: 1 fő gyógypedagógus és tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár,

•

1 fő fejlesztő pedagógus

•

1 fő pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógus feladatai az együttműködés során:
-

Tájékoztat a gyermekről.

-

Tájékoztatja az óvodapedagógust a beszerezhető szakirodalomról és a segítő
szervezetekről.

-

Rendszeresen látogatja a befogadó csoportot.
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-

A gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi.

-

Kapcsolatot tart a szülőkkel.

-

Koordinálja a rehabilitációs tevékenységekben résztvevő szakemberek munkáját (pl.:
pszichológus, logopédus, gyógytornász)

-

Szükség szerint tájékoztatja az óvoda többi pedagógusát.

A gyógypedagógus határozza meg a gyermek megsegítésének mértékét és típusát, mely az
egyszerű gyógypedagógiai kapcsolattartástól egészen a speciális terápiás foglalkozásokig
terjedhet
Az óvodapedagógus feladata a hátrányok csökkentése érdekében:
•

A gyermek környezetének teljeskörű megismerése.

•

Együttműködés a szakemberekkel - konzultáció, esetmegbeszélés, dajkák
tájékoztatása,

•

bevonása, feladatokba hatáskörük szerint.
Fejlődés nyomonkövetése, fejlődési ütem rögzítése (anamnézis,-fejlettségmérő lapok).

•

Egyénre szabott megelőző-korrekciós terv kidolgozása a csoporton belüli fejlesztés
érdekében a szakemberekkel közösen.

•

Személyiségfejlődésük és esélyegyenlőségük feltételeinek biztosítása minden
lehetséges eszközzel.

•

Továbbképzések, önképzések során a fejlesztésükhöz szükséges ismeretek, gyakorlat
megszerzése.

•

Mozgásfejlesztés.

•

Percepció fejlesztése.

•

Testséma fejlesztése.

•

Személyiség és magatartás korrekció.

•

Kognitív képességek fejlesztése.

•

Szociális képességek fejlesztése.

A sikeres fejlesztés érdekében fontosnak tartjuk a szakmai kapcsolatok kiépítését.
A fejlesztés formái: kiscsoportos és egyéni.
Lassúbb ütemben, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve haladunk az egyenletes fejlődés
korrigálásának érdekében. Figyelembe veendő speciális szempontok, (óvodai nevelési
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program, a gyermekek napi szomatikus és pszichés állapota), melyek nagyfokú rugalmasságot
igényelnek a tevékenységek szervezésénél, összehangolásánál.
Mivel a fejlődés során a különböző funkciók fejlődését sok tényező befolyásolja, módosítja,
keressük annak a lehetőségeit, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett az óvodai csoportokban
a különböző tevékenységi formákban a gyermekeknek minél több lehetőségük legyen az
önkifejezésre, fejlesztő tevékenységünk során nagy figyelmet szentelünk annak, hogy
lehetőleg minél több sikerélménnyel pozitív elfogadással találkozzon a sérült gyermek. Itt
kapnak óriási jelentőséget a művészeti terápiák (zene, tánc, drámajáték).
Célunk:
•

sajátos fejlődési probléma, a gyermekek egyéni igényeinek elfogadtatása a
gyermekekkel és szülőkkel,

•

érdeklődésük felkeltése a környezettel való kommunikáció akár verbális, akár non
verbális síkon,

•

a beilleszkedés segítése a testi, szociális és értelmi érettség kialakításával.

•

a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,

•

gátlási folyamatok fejlődésével képesek mozgásuk és szükségleteik akaratlagos
irányítására.

Feladataink:
•

befogadó környezetet biztosítunk számukra, melyben az óvodapedagógus példamutató
magatartást nyújt.

•

az egyéni foglalkoztatás megvalósítása érdekében rugalmas napirendet biztosítunk.

•

elősegítjük, hogy kialakuljon alkalmazkodó képességük, önállóságra törekvésük,
együttműködésük.
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Fejlesztő tevékenység területe és tartalmai:
„Elfogadni egy másik embert olyannak,
amilyen, ez valójában a szeretet egyik megnyilvánulása,
érezni, hogy elfogadnak bennünket,
ez azt jelenti, érezzük, szeretnek minket”
/Thomas Gordon/

Ebben a fejezetben csak azokra a területekre térünk ki, amelyek a sajátos nevelési igényű
gyermekek számára kiegészítéseket, változtatásokat kívánnak a nevelésben és egyéni
fejlesztésben egyaránt.
Egészséges életmódra nevelés
Az óvoda pozitív hatással van a gyengénlátó kisgyermek önállóságának, aktivitásának
fejlődésére. Az öltözködés önálló elsajátításához szükséges, hogy kezdetben könnyen
felvehető öltözéket kérünk az óvodába (póló, gumis derekú nadrág, szoknya tépőzáras cipő).
Ezeket a gyermek fejlődésével változtatjuk (gombos, cipzáras ruha, csatos szandál, kötős
cipő).
Egyszerre csak egyféle mozdulatot tanítunk oly módon, hogy a gyermeket az ölünkbe
vesszük, vagy a háta mögé állunk. Kezét a miénkre helyezzük, hogy érezze a mozdulatainkat.
Cselekvésünket

beszéddel

kísérjük,

támpontot

adunk

a

különböző

ruhadarabok

megkülönböztetésére.
Az önálló étkezés elsajátításához a gyengénlátó gyermeknek elmondjuk, hogy milyen
étel van a tányérján, és az a tányér melyik részén helyezkedik el. Megengedjük, hogy a
gyermek ujjával megtapintsa az ételeket. Kancsóból pohárba öntésnél úgy tud meggyőződni a
gyermek arról, hogy tele van a pohár, ha a mutatóujját a pohárba lógatja.
Az evőeszközök használatát ugyanakkor tanítjuk, mint látó társaikkal, csak játéktevékenység
közben készítjük azt elő (gyurmázás).
A gyengénlátó gyermekek személyi higiéniájának kialakításához megismertetjük a
mosdó berendezési tárgyainak, saját törölközőjének, fogmosó poharának, fésűjének a helyét.
A látás fokától függően ezeket tapintható formával jelöljük meg.
Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a gyengénlátó gyermek
fizikai terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre.
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A nagyothalló gyermekhez minél közelebbről beszélünk, annál jobban hallja a
mondottakat. A gyermek mellé ülünk vagy hajolunk, leguggolunk hozzá, amikor közvetlenül
hozzá szólunk. Ilyenkor az az előny is fennáll, hogy jól látja az arcunkat, tehát szájról
olvasással is kiegészítheti az információkat. A nagyothallók gyakran támaszkodnak erre a
képességre, ezért az állandó gyakorlás miatt jobban kifejlődik, mint halló társaiknál.
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek fejlesztésére is lehetőséget adnak a napi önkiszolgálási
tevékenységek. Ebben az óvodapedagógus mellett jelentős szerepet vállal a dajka is.
Az öltözködésnél fejlesztjük testsémáját az egyes testrészek megnevezésével, a szerialitást az
egyes ruhadarabok felvételének sorrendjével. Tanítjuk a színeket, anyagokat a ruhadarabok
megtapintásával, tulajdonságok megnevezésével.
A naposi teendők elvégzésekor a terítés sorrendje, az evőeszközök tányér melletti elhelyezése
szintén a szerialitás és a relációs szókincs szolgálatába állítható.
Érzelmi nevelés és szocializáció
A sajátos nevelési igényű kisgyermekek óvodai közösségbe történő beszoktatásakor
hasonló problémák jelentkezhetnek, mint ép társaiknál. Félelem az új környezettől,
gyerekektől, felnőttektől. Ezért jelenthet számukra is kedvező megoldást az óvodánkban már
gyakorlattá vált szülőkkel együtt történő beszoktatás.
A SNI gyermekek szociális beilleszkedése egyrészt a gyermek személyiségétől,
másrészt és nagymértékben a befogadó környezettől, a gyermektársaktól és a pedagógustól
függ.
Az ép gyermekek többsége természetesen kezeli társukat, nem akadnak fenn a
másságán, s ezt a pedagógus a maga jó mintaadásával, ügyes irányításával csak erősítheti. A
SNI gyermekek esetleges kezdeti félénksége könnyen oldódik a pozitív atmoszférában, s a
kommunikációs nehézségek elfogadása, megszokása, illetve fokozatos elhalványulása is
hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek ne sodródjon perem helyzetbe, találja meg szociálisan is a
helyét.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek társas kapcsolatait, gondoskodunk arról, hogy
legyen olyan pajtása, aki segít neki a felmerülő kritikusabb helyzetekben.
Eleinte mindenképpen kicsivel több időt szánunk a gyermek fogadására, hogy lássa, örülünk
érkezésének, gondoskodunk arról, hogy mindjárt elfoglalja magát.
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Amennyiben kiscsoportról van szó, nem árt, ha a gyermek 1-2 héttel később kapcsolódik be,
mivel az óvodapedagógust addigra már nem foglalja le annyira a többi kisgyermek kezdeti
beilleszkedési problémája.
A gyengénlátó kisgyermekkel az óvónő megismerteti a csoportszoba berendezését,
bútorait, a különböző játékok helyeit, a mosdót és az udvart.
Fontos, hogy mindig a szűkebb tértől haladunk a tágabb felé, és a tájékozódáshoz
adunk a gyermek számára is érzékelhető nagyobb támpontokat, amelyet tapintásával
érzékelhet. A tájékozódási képesség spontán történő fejlődésére jó hatással vannak azok a
játékok, amelyeket a kisgyermek maga előtt tolhat (babakocsi, talicska) Így az útjába kerülő
akadályokat már pár lépéssel előbb érzékelheti és kikerülheti.
A közösségi szerepek, a társakhoz fűződő kapcsolatok a közös játék során
valósulhatnak meg. Sajnos a gyengénlátó gyermek ezen a területen hátrányt szenved az ép
gyermekek közösségében. Nehezen tud bekapcsolódni mind a sok mozgással járó, mind a
szerepjátékba.
A közösségben betöltött szerepe alárendelt a többi gyerekéhez képest, de nem
feltétlenül peremhelyzetű, hiszen gyakran kerül a figyelem középpontjába. Az állandó,
kiszolgáltatott, alárendelt szerep azonban nem jó hatással van a személyiség fejlődésére, ezért
az óvónőnek gyakran be kell avatkoznia és a játékot más irányba terelnie.
Vannak olyan gyerekek, akik teljesen természetesen fogadják a nagyothalló társukat,
még a hallókészülék sem vált ki különösebb érdeklődést belőlük. Ha mégis érdeklődnek,
akkor mindenképpen leülünk a gyermekekkel és elmondjuk nekik, hogy mi célt szolgál.
Körbe is adhatjuk egy kis dobozban, hogy megnézzék. Elmondjuk, hogy vigyázni kell rá,
mert eltörhet, elromolhat.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése esetében is az a cél, hogy a
csoporton belül a belső differenciálás kereteit kihasználva történjen a gyermek nevelésefejlesztése.
A gyengénlátó gyermek számára a legfontosabb kommunikációs csatornákat a
testkontaktus és a beszéd jelenti. A testkontaktus fontos az érzelmi biztonság kialakításában és
a testséma megfelelő fejlődésében.
Sokkal gyakrabban kerül testi kontaktusba az óvónővel és társaival is, mint a látó
gyerekek, hiszen kézen fogva vezetik, bizonyos mozdulatokat testükkel érzékelnek stb.
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Azonban a visszajelző funkcióval bíró arcmimika és szemkontaktus nem pótolható
testkontaktussal. Ezért fontos, hogy ha a gyengén látó kisgyermekkel valamit közölni
szeretnénk, szólítsuk a nevén, esetleg simítsuk meg a karját ill. a fejét.
Kérdéseire mindig válaszolunk, kijelentéseire reagálunk.
Az óvodás korú gyengénlátó kisgyermek szókincse nem marad el társaikétól, azonban
egy-egy kifejezés mögött nincsenek pontos tapasztalatokon nyugvó fogalmak. Az óvónő
feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy melyek ezek a szavak, és amennyiben lehetséges
pótolja az elmaradt szemléltetést. Természetesen ezek csak bizonyos korlátokkal lehetségesek
(pl. vadon élő állatok, természeti jelenségek).
Figyelnünk kell arra, hogy a túl sok és terjengős beszéd, valamit a bonyolult
magyarázat csökkentheti a gyermek önállóságát, kíváncsiságát.
A gyengénlátó gyermek spontán nem szerez annyi tapasztalatot, amely elegendő
lenne ahhoz, hogy értelme jól látó társaival azonos ütemben fejlődjön.
A tapasztalatok, ismeretek rendszerezésének, célirányos bővítésének valóságos alapokon kell
nyugodnia, ezeken keresztül fejlődnek ugyanis megismerő képességei (észlelés, figyelem,
emlékezet, problémamegoldó, alkotó gondolkodás, fogalmi gondolkodás).
Számukra a meglévő látásteljesítmény felhasználásán túl a hangok, a tapintási és
bőrérzékelési, ízérzékelési, szaglási élmények komplexitása jelent információhordozót.
Nagyothalló gyermekek esetében a szókincs a sérülés fokával általában fordított
arányban áll. Nagyobb fokú halláskárosodásnál kisebb szókinccsel számolhatunk. Minél
többet társalog a sérült gyermek, annál jobban gyarapszik szókincse, és a számára ismeretlen
fogalmakat, jelentéseket olykor maga is ki tudja következtetni. A pedagógiai munka fontos
feladata tehát a társalgáshoz, manipulációhoz, beszélgetéshez kapcsolt szókincsfejlesztés.
A súlyosabb hallásveszteség többnyire érezteti a hatását a gyermek kiejtésén,
beszédérthetőségén. Ennek oka, hogy saját magát rosszabbul hallja és nem tudja összevetni
saját beszédét a környezet beszédmintájával. A nagyothallók beszéde az esetenként hibás
ejtés ellenére is érthető, a környezet rövid idő alatt hozzászokik a sajátos „akcentushoz”.
Fokozott figyelemre van szükség a kommunikáció fenntartása érdekében, mert ezek a
gyerekek a többiekhez képest hamarabb elfáradnak, ha nem töri meg más tevékenység a
kizárólagos verbális információáramlást.
A nagyothalló gyermeket az óvodai élet semelyik területéről ne zárjuk ki, az első
naptól kezdve vegyen részt minden tevékenységben. A nyelvi-kommunikációs szintjét és
hallási reakcióit leszámítva minden más vonatkozásban elvárható tőle a korának megfelelő
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magatartás. Egyes gyermekeknél jelentkezhet kezdeti önállótlanság, de az óvodapedagógus
megfelelő nevelése és a többi gyermek jó példája mellett ez hamarosan eltűnik.
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekeknek is sok dícséretre van szüksége. Minden egyes
tevékenységükben meg kell keresni azt a pozitív elemet, ami megerősítést igényel, és amely a
következő lépés alapjául szolgál.
A dícséret mindig az adott cselekvésre vonatkozzon, és ne maradjon el a dícséret
okának megfogalmazása sem. A dícséretben részesült gyermek kompetensnek érzi magát,
szívesen végzi újra azt a tevékenységet, amiért dícséretet kapott, a sikerélmény következtében
teljesítménye is javul. Mivel elsősorban a játékos tevékenységek képezik a gyermek napi
szükségleteit, ezért ezeket a tevékenységeket kell a tanulás szolgálatába állítani.
A SNI gyermekek hamar kifáradnak, ezért ezt a szervezésnél figyelembe kell
vennünk.
Játék
Az óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a játék az
elsődleges tevékenységi forma. Ezt a terepet kiválóan fel lehet használni a differenciált
fejlesztéshez. Például a homokozóban fejleszthetjük a finommozgást, formaismeretet, az
elvonatkoztatási képességet.
Autózás

közben

a

járműveket

csoportosítva

fogalomfejlesztést,

gondolkodási

képességfejlesztést végezhetünk. Várépítés közben fejlődik a kreativitás, formaészlelés,
formaismeret. Az orvosos játék a testséma fejlesztését segíti.
Amíg a látó gyerekeknél a spontán játék a legmegfelelőbb a tanulásra, addig a
gyengénlátó kisgyermek számára a játéktevékenység irányítást, a megfelelő eszközök
biztosítását és az utánzási lehetőség megteremtését igényli. Ezeknek a gyermekek a spontán
játékára jellemző, hogy az ún. gyakorló játék a későbbi életkorban is megmarad. Minden
újonnan felfedezett tárggyal megpróbál hangot adni, így próbál fogalmat alkotni róla, a tárgy
egy fontos jegyét próbálja megismerni.
A konstruáló játékok megjelenése a látássérült gyermeknél mindenképpen valamilyen
számára is érzékelhető minta alapján történik. Olyan építő játékok a hasznosak számukra,
amelyek egy-egy félresikerült mozdulattól nem esnek szét. A gyengén látó kisgyermek
ugyanúgy sikeres és sikertelen próbálkozások árán tanul, ezért a túlzott segítségadás
csökkentheti kitartását, önbizalmát.
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A gyengénlátó gyermek szerepjátékában figyelhető meg a legtöbb különbség.
Vizuális minta hiányában nem tudhatja, hogyan kell a babáját megetetni, hogyan kell vacsorát
főző édesanya, vagy az autót vezető apa szerepébe bújni. A legtöbb irányítás tehát ezen a
területen szükséges.
Meg kell ismertetni a szerephez szükséges tárgyak helyét és használatát. Ügyelnünk
kell arra, hogy a látó gyerekek egyenrangú félként kezeljék látássérült társukat a játék során,
ne mindig vele játszassák el a tehetetlen, kiszolgálandó kisbabát.
A szabályok betartását a „más” gyermekektől is el kell várni.
Ének, zene, énekes játékok
A hallás általában önmagától is finomodik a gyengénlátó gyermekek esetében. A
hangok pontos irányának megállapítása elengedhetetlen a biztonságos tájékozódásban és a
térről alkotott képzetek kialakulásában. A hangok intenzitásának és irányának felhasználását
játékos formában taníthatjuk a gyermekeknek.
A hangok a gyengén látó gyermekek számára nemcsak információkat, hanem
érzelmeket is közvetítenek, esztétikai élményt nyújtanak. Ezek segítik a gyermek érzelmi
fejlődését, harmonikus személyiségének kialakulását.
A nagyothalló gyermekeknél kiemelt fontosságú az akusztikai figyelem-felkeltése, és
a hallás- és ritmusfejlesztés.
Akusztikai figyelem felkeltésének lehetőségei:
•

hangokra való felfigyelés, annak tudomásul vétele; a hang jelenlétének és
eltűnésének visszajelzése,

•

hangszerek hangjának elemi szintű megkülönböztetése,

•

a környezet hangingereire való felfigyelés és azok differenciálása

•

a magas és mély hangok megismerése, megkülönböztetése.

Hallás és ritmusfejlesztés lehetőségei:
•

vers és mesehallgatással:
− a beszédre való figyelem felkeltése, játékos differenciálási gyakorlatokkal,
− a ritmus, a hangsúly és a hanglejtés játékos gyakorlatai,
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− játékos hangszín differenciálási gyakorlatok az emberi, az állati, a természeti
és a társadalmi környezet hangjainak mind gazdagabb befogadása,
értelmezése.
• tánccal, zenehallgatással:
− mondókák, gyermekdalok, egyenletes lüktetésének, ritmusának átvétele,
grafikus visszajelzése,
− a néptánc elemeivel való megismerkedés, ezek játékoskeretben való
gyakorlata,
− dalhangszerek, ütőhangszerek kezelésének játékos elsajátítása, együttes
ütemű és ritmusos játékok öröme.
A ritmikus mozgásfolyamatot az életünk során a külvilággal való aktív kapcsolatunk
befolyásolja. Amennyiben ez a kapcsolat zavart, a mozgás harmóniája megbomlik.
Feladatunk, hogy a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekekben a mozgás segítségével kialakítsuk az
egyenletes lüktetés, a ritmizálás képességét, az egymásutániság, szerialitás, periodicitás
felismerését.
Mozgás
A testi nevelés már az óvodában is a gyermek testi szükségleteinek, természetes
mozgásigényének kielégítését, egészségének, testi épségének védelmét, edzését teszi
lehetővé. A foglalkozásokon belül a nagymozgások fejlesztésére, a testséma gyakorlására, a
szabálytudat kialakítására nyílik lehetőség.
A gyengénlátó gyermek mozgásigénye nem különbözik látó társaiétól, azonban ennek
jelei nem mindig egyértelműek. Gyakran úgy tűnik, szívesebben üldögél az asztal mellett,
nem szaladgál, nem változtatja sűrűn a helyét. Ennek oka a gátoltság, félelem, amelyet a túl
sok kudarcélmény válthat ki nála, valamint az utánozható mozgásminta hiánya.
A látássérült kisgyermekeknek a különféle mozgásformák megtanulásához több időre,
hosszabb ideig tartó gyakorlásra, folyamatos ellenőrzésre és értékelésre van szüksége. A
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társakkal végzett együttes mozgás számára is nagy élményt jelent, hozzájárul testi
nevelésének, egészséges életmódra nevelésének sikerességéhez.
A mozgás ösztönzése érdekében az óvodában ügyelni kell a bizonyos fokú
állandóságra. Nem szerencsés állandóan változtatni a berendezések, játékok helyét. Ha erre
mégis sor kerülne, meg kell tanítani a gyermeket az új elrendezésre.
A nagymozgást elősegítő játékokba a gyengénlátó gyermeket is be lehet vonni,
azonban gondoskodni kell arról, hogy a játék szabályát ő is betartsa, és a mozgásformákat
elsajátítsa. Ez azt jelenti, hogy az óvónő beszéddel, letapogató mozgásmintával (az általa
bemutatott mozdulatot a gyermek kezével megtapinthatja) és a gyermek mozdulatainak
beállításával nyújthat utánzási lehetőséget. Futó játékoknál a gyengénlátó gyermek sokkal
nagyobb biztonságban érzi magát, ha foghatja az óvónő, vagy egy másik kisgyermek kezét.
A földön történő csúszkálás, mászás, gurulás igen hasznos a gyengénlátó kisgyermek
számára, hiszen így egész testével érzékelhet.
A gyermek szembetegségének ismeretében azonban bizonyos mozgásformák
kerülendők,- például nem végezhet a gyermek megerőltető gyakorlatokat, vagy olyan
mozgásokat, melyek fordított testhelyzetben, esetleg rázkódással végezhetők, ezekről a
szemész szakorvostól lehet értesülni
A nagyothalló gyermek számára a nyelvi akadályozottság miatt a mozgásos
tevékenység különösen fontos megnyilvánulási forma, önérvényesítő lehetőség.
Az óvodai nevelés minden területén átható mozgásfejlesztést valósítunk meg, a tanulási
képességeket meghatározó funkciók fejlesztését; a potenciális tanulási zavarok megelőzését
is. Fontosnak tartjuk a mozgás megszerettetése mellett a gyermekek rendszeres mozgásával a
testi képesség, a fizikai erőnlét kialakítását, valamint a testi ügyesség fejlesztését, a
harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítését.

Finommotorika
A finommotorika fejlesztése az óvodáskorban központi szerepet kap, amely az
iskoláskorban szükséges írástanulást alapozza meg. A fejlesztés célja a domináns
kézhasználat erősítése, a helyes ceruzafogás tudatosítása. Eddzük a kézfej és az ujjak izmait,
törekszünk az ujjmozgások koordinálására.
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A gyengénlátó kisgyermek számára igen fontos, hogy tapintási készsége,
finommozgása megfelelően fejlődjön, hiszen ez a mód segít számára a tárgyi világ
megismerésében és a kultúrtechnikák elsajátításában.
A látássérült gyermek tapintása kifinomultabb, mint látó társaiké, azonban számukra is
biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy minél többféle anyaggal találkozzon az óvodai játék és
tanulás során.
Sokféle gondolkodási funkció fejleszthető a tapintás élményével.
A papírtépés és gombócgyúrás, a különböző formájú és méretű gyöngyökből
sorozatok készítése nemcsak a tapintási készséget fejleszti, hanem a gyermek mennyiség
fogalmának kialakulását, formaészlelését is.
A finommozgás, manipuláció gyurmázással, homokozással nagyon jól fejleszthető.
Kiváló lehetőség a különböző termések magvak válogatása, csoportosítása, ezekből
maradandó alkotás készítése. A hurkapálca, a spárga kartonra ragasztásával domború ábra
készíthető, amely nemcsak a kézmozdulatok finomodását és az eszközhasználatot fejleszti, de
igazi esztétikai élményhez juttatja a gyermeket.
Külső világ tevékeny megismerése (matematika)
Míg a látó gyermek szerez tapasztalatot a mennyiségekről, méretekről, ezek
különbségéről és azonosságáról, addig a gyengénlátó gyermek korlátozottan tud élni ezzel a
lehetőséggel. Ezért a mennyiségfogalom kialakulása lassabb, hiszen nem érzékeli egyszerre a
másságot, a halmaz egyes elemeit csak egyenként tudja megtapintani, megszámlálni. Ebből
adódik, hogy az óvoda feladata megnő e terület fejlesztése terén. Olyan eszközök
alkalmazására van szükség, ahol a gyermek két kezével két halmaz elemeinek számosságát
össze tudja hasonlítani.
Az autista gyermek fejlesztése:
A befogadó pedagógusok számára biztosítjuk a megfelelő szakemberekkel a szakmai
konzultáció lehetőségét.
Az autizmussal élő gyermekek esetében hangsúlyosan az alábbi tartalmak fejlesztésére
fókuszálunk:
✓ A szociális készségek fejlesztése:
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✓ Viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták
✓ Érzelmek kifejezése, önkontroll.
✓ Érzelmi reakciók felismerése.
✓ Emberi kapcsolatok rendszere.
✓ Énkép, önismeret.
✓ Életkornak, érdeklődésnek megfelelő, funkcionális, örömteli szabadidős készségek.
✓ A kommunikációs készségek fejlesztése:
✓ Preverbális kommunikáció
✓ Alternatív kommunikációs rendszer használata
✓ A beszédértés és beszédhasználat
✓ A metakommunikáció értése és használata
✓ Célunk:
✓ A szociális, kommunikációs készségek célirányú fejlesztése.
✓ Specifikus környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer használatának elsajátítása.
✓ Kiemelkedő képességek gondozása.
✓ Feladataink:
✓ A tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
o Egyéni nevelési terv kidolgozása, a gyermeket ellátó szakemberekkel
együttműködésben.
✓ Egyéni fejlesztő foglalkozások biztosítása.
✓ Specifikus környezet, eszközök, módszerek és szokásrendszer kialakítása.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Az autista gyermek esetében a fejlődés jellemzői nem határozhatók meg. Az autizmus
súlyossága, a mentális képességek és a fejlődési ütem együttesen határozzák meg a
gyermekről kialakítható képet. Minden esetben az illetékes szakértői és rehabilitációs
bizottság tesz javaslatot a beiskolázással kapcsolatban.
.
A gyermekek fejlődéséről, fejlesztéséről szóló dokumentációk

Az óvónő tervező munkájának alapja a gyermek egyéni Fejlődési Naplója.
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Folyamatos vezetése az alábbi célokat szolgálja:
•

Az óvónők és a fejlesztésben részt vevő szakemberek, valamint a logopédus a
gyermek fejlődésének fázisait követve és feljegyzéseire támaszkodva határozzák meg
fejlesztési feladataikat.

•

A Fejlődési Napló szolgálhat alapul a szülő tájékoztatásának gyermeke fejlődésével
kapcsolatban.
A fejlesztést végző óvodapedagógus és a fejlesztésben résztvevő szakemberek a

Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési ütemtervet készítenek. A tervek
3-6 hónapos időszakra készülnek, melynek végén az eredmények értékelése után újabb terv
készül.
A jól és rendszeresen vezetett fejlődési napló visszajelzést ad az óvónőnek arról, hogy a
választott pedagógiai módszerek eredményre vezettek-e, vagy változtatni kell azokon. Így a
több éves nevelési folyamat során egységben látható a gyermek fejlődésének menete
(esetleges pedagógus váltás esetén fontos segítség a fejlesztés tervezésében!).
A Fejlődési Napló tartalma:
•

Anamnézis lap

•

Családlátogatással kapcsolatos feljegyzések

•

Beszoktatással kapcsolatos tapasztalatok

•

Szakértői Bizottság véleménye

•

Egyéni fejlesztési terv

•

Értékelés

•

A gyermek néhány rajza, munkái

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlettségének mutatói az óvodai élet végére:
•

gyermekenként változó,

•

a sérülés mértékétől befolyásolt, és függ a fejlesztés sikerétől.
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Sikerként könyvelhető el, ha a gyermek jól érzi magát a közösségben, amely
befogadta őt. A pedagógusok, a társak és a szülők elfogadó, segítő magatartása biztonságot
jelent számára, így alakul önbizalma és környezetéhez való viszonya.
Kapcsolatrendszerünk
Óvodapedagógus - Sajátos Nevelési Igényű gyermek:
A sajátos nevelési igényű gyermek személyisége és képességei a legfontosabb szempontok az
integráció összetett folyamatában. A befogadó csoport óvodapedagógusa részéről komoly
módszertani felkészültségre van szükség. Igazodik az egyénekhez, a gyermekek egyéni
szükségleteihez, a differenciálás során ismeri meg igazán a gyermekek képességeit. Az
óvodapedagógus a gyermek személyiségéhez legjobban illeszkedő eljárásokat valósítja meg.
Az akadályozott gyermek jelenléte a pedagógus részéről több odafigyelést és a többi gyermek
hatékonyabb irányítását igényli.

Csoporttársak – Sajátos Nevelési Igényű gyermek:
A közösségbe kerülő sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedése nagyban függ a
csoporttársak el-és befogadóképességétől. Cél, hogy minél természetesebben kezeljék a
csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermeket. Lássák, hogy mire képes, hogy miben jó, mik az
erősségei, így megtanulhatják az együttélést akadályozott társukkal.
Gyógypedagógus-óvodapedagógus:
A gyógypedagógus és az óvodapedagógus együttműködése elengedhetetlen feltétele a
gyermek eredményes fejlesztésének.
A rendszeres konzultáció nélkülözhetetlen.
Kapcsolat a sajátos nevelési igényű gyermek szüleivel:
Az integráció legfontosabb feltételének egyike a SNI gyermekek szüleivel fenntartott
kapcsolat, a beszélgetések, melyek során mindenki beszámolhat arról, hogyan ítéli meg
aktuálisan a gyermeket.
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Fontos, hogy a szülő kiemelheti a gyermeke erősségeit, otthoni szokásait, játékait, felteheti
kérdéseit, meghallgatja az óvodapedagógus véleményét, megfigyeléseit. Természetesen az
óvodapedagógusban is felmerülhet számos kérdés, amely segítségére lehet a nevelés,
fejlesztés során.
Sokat jelent a gyermekek beilleszkedése és fejlődése szempontjából, ha a szülők
otthon felelevenítik az óvodában történt eseményeket. Ehhez segítséget nyújtunk abban, hogy
tájékoztatjuk a szülőket az aktuális heti témákról, milyen verseket, dalokat tanulunk, milyen
meséket olvasunk. A gyermek sokkal biztosabban kapcsolódik be az óvodai foglalkozásokba,
ha otthon is megerősítik, átveszik ezeket.
Amennyiben rendkívüli eseményre, kerül másnap sor, fontos, hogy a szülő a
részletekről tájékozódjon és felkészítse a gyermeket, hogy másnap a megszokott napirendtől
eltérő eseményekre kerül sor.
Mindent nem tud az óvoda pótolni, nyújtani, ezért a családdal való szoros kapcsolat és
konzultáció sok segítséget nyújthat. Javasoljuk a szülőknek, hogy végezzenek együtt olyan
tevékenységeket, amelyekről csak konkrét tapasztalat alapján szerezhet tudomást (bevásárlás,
főzéshez felhasznált alapanyagok jellemzői, növények ápolása, gyümölcsszedés, háziállatok)
A szülőkkel való kapcsolattartás fontos momentuma a segítő tanácsadás, mely a nehezített
szülőszerep könnyítésére irányul.
A szülőgondozást a szakembereknek kell felvállalni./orvosnak, gyógypedagógusnak,
óvónőnek/ Célja a helyes szülői attitűd kialakítása.
Az óvodai gyermektársak szüleinek tájékoztatása:
Az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az integráció hazai terjedéséről,
mint olyan folyamatról, amely az utóbbi évtizedekben az egyéni differenciálással
párhuzamosan világszerte egyre jobban tért hódít. Majd ez után rátérünk arra, hogy a
csoportban lesz egy SNI –s gyermek is.
Elmondjuk, hogy ez a gyermek valamennyi tevékenységből ugyanúgy kiveszi a részét,
mint a többi kis társa. Arra is kitérünk, hogy a gyerekek miben tudnak neki segíteni, és, hogy
ez mennyire természetes a gyermekek számára. Kiemeljük, hogy az integrálás miért előnyös a
csoport számára.
A szülők tájékoztatása erről a kérdésről azért fontos, hogy minden esetleges
aggodalmat elkerüljünk, vagyis, hogy nem hátrányos a társaknak, ha egy sérült gyermek is
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tagja a közösségnek, nem jut kevesebb idő a többi gyermekre. Rajtunk, pedagógusokon
múlik, hogy ezeket az aggodalmakat végleg eloszlassuk.
Az integrált nevelés várható előnyei
Az integráció előnyei a sajátos nevelési igényű gyermekek számára
•

A

speciális

nevelési

igényű

gyermekek

számára

az

ép

gyerekek

olyan

magatartásmintákat közvetítenek, amelyek önfegyelemre, nagyobb önállóságra,
gyorsabb munkatempóra szoktatja őket.
•

Az integrált nevelés nyomán reálisabb énkép, önértékelés alakul ki, meggyőződhet
erős és gyenge oldalairól. Ez egyben húzóerőt is jelenthet számára, s késztetést, hogy
minél inkább törekedjen megfelelni a magasabb követelménynek.

•

További előnyként említhető, hogy az intézményes nevelés a lakóhelyén valósul meg,
ezáltal elkerülhető, hogy a gyermek diákotthonban, a családtól távol töltse a
hétköznapokat. Az integrált neveléssel a gyermekek nem szakadnak ki sem a
családból, sem az ép gyermekek, a lakóhelyi kortársak kapcsolatrendszeréből, s ezek a
baráti, ismerősi kapcsolatok végigkísérhetik egész életútján.

•

Az integrált körülmények között nevelkedő gyermek társadalmi beilleszkedési
nehézségei minimálisra csökkenhetnek, illetve eltűnhetnek, mivel a gyermek e
beilleszkedési folyamatot már a gyermekkor éveitől kezdve gyakorolta, átélte.

•

Megmarad az oly lényeges kapcsolat a pedagógusokkal. A szülő sokkal jobban vesz
részt a gyermek nevelésében, pontosan követi haladását, a napi óvodai illetve iskolai
eseményeket.

•

A szülő nap mint nap találkozik más szülőkkel, így kevésbé szigetelődnek el,
gazdagabb szociális kapcsolatot építenek ki.

Az integráció előnyei az ép társak számára:
•

Fiatal koruktól megtanulják, hogy elfogadják az egyéni

különbözőségeket

személyiségfejlődésükben pozitív változás következik be azáltal, hogy elfogadóan a
lehető legtermészetesebben viszonyulnak akadályozott társaikhoz.
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•

Azzal, hogy rendszeresen együtt játszanak nehézségekkel küzdő, sérült gyerekekkel,
jobban

megismerhetik

őket,

problémáikat,

gyakorolhatják

a

segítségadást

megalapozódik felelősségérzetük, empátiájuk, figyelmességük, gondoskodásuk.
•

Sokkal érzékenyebbé válnak más emberek nehézségei iránt megtanulják, hogy ők is
képesek jó és hasznos dolgokat tenni, vannak figyelemreméltó képességeik, értékeik.
Mindezeket figyelembe véve, megállapíthatjuk, hogy az integráció csak javára válik a

teljes óvodai közösségnek. Az ép gyermekek megtanulják, hogyan kell alkalmazkodniuk
fogyatékos társaikhoz, és megértik, hogy a „különbözőség, a másság” nem jelent
„alacsonyabb értékűt”.
Összegezve az integrációval kapcsolatos kérdéskört, leszögezhető, hogy az integrált és
elkülönített nevelést nem két, egymással versengő, sokkal inkább egymás mellett működő,
egymást kiegészítő, a gyermekek egyéni igényeihez igazodó szervezési lehetőségként kell
felfogni.
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1. A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE,
A FENNTARTÓ NEVE, CÍME:
AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, ELLÁTÁSI TERÜLETE:
Megnevezése : Monostorpályi Óvoda és Bölcsőde
A költségvetési szerv:
Székhelye : 4275 Monostorpályi, Damjanich utca 1.
A fenntartó neve, címe:
Monostorpályi Község Önkormányzata
4275 Monostorpályi, Bajcsy- Zsilinszky utca 1.
Férőhelyszám: 12 fő
Nyitvatartási idő: Hétfő- Péntek: 6.30 ó – 17.30. ó
Elérhetőségek: 52/393-026
2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÖRVÉNYI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
➢ A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja,
➢ az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata,
➢ az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól,
➢ az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok
számára a napközbeni gyermekellátásról,
➢ az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
➢ a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó,
➢ gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről,
➢ Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény.
➢ A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet.
➢ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.
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➢ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendelet.
➢ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. X. 24.) Korm. rendelet.
➢ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
➢ Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
➢ valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.
➢ A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel
rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei
pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet.
➢ 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
➢ 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról,
➢ 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról,
➢ a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei,
➢ az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének
elismerése,
➢ a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozott emberi és szakmai értékek,
➢ a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata.
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
nevelését-gondozását biztosító intézmény.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnak a feladata, a gyermekek testi,
érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és családban történő nevelésének az
elősegítése.
Mindezek figyelembevételével határoztuk meg a bölcsődénkben folyó nevelő-gondozó munka
szakmai alapelveit, melyek érvényesek a speciális ellátásokra és a szolgáltatásokra is, a
sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel.
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Bölcsődénk saját nevelési-gondozási program szerint dolgozik, amit a „A bölcsődei
nevelés-gondozás országos alapprogramja” figyelembevételével dolgozott ki.
Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt
pedig az egyes intézmények szakmai önállóságát, a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a
helyi lehetőségekhez igazodást.
„A nevelés egyet jelent azzal,
hogy segítünk a gyermeknek
valóra váltani lehetőségeit.”
(Eric Fromm)
3. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA:
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás
keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel
nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi /
etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának
figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták
nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.
Az új Alapprogram szerint:
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket,
képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan
viselkedjenek

saját

kulturális

környezetükben,

sikeresen

alkalmazkodjanak

annak

változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi,
amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles
körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós
tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát
intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők
munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a
hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más
intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve.
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A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig minél
fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt
és a rehabilitációt. Mindezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.
3.1. A bölcsőde funkciói:
* gyermekjóléti
*szociális, egészségügyi, egészségnevelési, nevelési, családtámogató
*gyermekvédelmi
*preventív, jelző
A bölcsődei ellátás keretében a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének,
igényének megfelelően biztosítjuk a nevelés-gondozás feltételeit, így különösen:
- a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
- a felszerelési jegyzékben meghatározott megfelelő textíliát, bútorzatot,
- a játéktevékenység feltételeit,
- a szabadban tartózkodás és alvás feltételeit,
- az egyéni bánásmódot,
- a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás egészségügyi előírásoknak
megfelelő étkezést, valamint szakszerű nevelést-, gondozást és egészségügyi ellátást,
figyelembe véve az egészséges életmódra nevelés fontosságát.
3.2.Helyzetelemzés
A község Hajdú-Bihar megye keleti részén helyezkedik el, a 4809-es közút mentén,
Debrecentől 23 km-re. A község 80%-ban a Nyírséghez tartozik.
Természeti adottságai
A terület mai felszíni képe a földtörténet negyedkorában alakult ki. Legelterjedtebb talajtani
képződmény a futóhomok. Az egykori lefolyástalan, vízzel borított területek legjellemzőbb
képződménye a kotu, amely szerves anyagoknak humuszos iszappal történő keveredése. Ilyen
talaj az un. Tejfeles-dűlőben, a Ligeten, a Csonkás-dűlőben található. Iszapos agyag
talajféleség a Keserűkút dűlőben van. Az uralkodó talajtípus mellett kisebb foltokban
rozsdabarna erdő-, réti-, illetve mezőgazdasági talajok is előfordulnak.
A falu határában emelkedik a Bónis-hegy, amely egyben a község legmagasabb pontja: 138
m. A falu viszonylagosan kis területe ellenére változatos természeti adottságokkal
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rendelkezik. Növényzete a Nyírségi flórajáráshoz tartozik és a Tiszántúli flórajárás jellemzőit
hordozza. A természeti örökség értékes része a település határában lévő, az Erdős pusztákkal
határos részen található hat hektáros védett fekete fenyves erdő. Mezőgazdaságát tekintve, a
gabonafélék termesztése a legjellemzőbb, de számottevő a zeller-, dohány-, zöldség-, és a
szőlőtermesztés.
Gazdasági helyzete:
A ’80-as évekre jellemző dohány, zeller, torma és egyéb zöldségek termesztése mára
minimálisra csökkent. A családok igyekeznek megtalálni a munkahelyüket a közeli városban,
Debrecenben, akinek ez nem sikerül, az Önkormányzat által biztosított közmunkaprogramból
él. Községünkben telepített császárfásban, szántóföldeken, fóliasátorban és
strucctenyésztésben, tésztagyárban végzett munkában vesznek részt.
Jelenleg az intézményt igénybe vevő gyermekek szociokulturális helyzete:
Egyik szülő sem dolgozik
0%

Egyik szülő dolgozik
30 fő- 48%

Mindkét szülő dolgozik
34 fő- 52%

Az ellátandó célcsoporthoz tartozó családok jellemző körülményei:
Rendszeres

Tartósan beteg,

A családban

A szülő tartósan

A családban az

gyermekvédelmi

vagy fogyatékos

három, vagy

beteg, vagy

egy főre jutó

kedvezményben

gyermeket

több gyermeket

fogyatékos

havi jövedelem

részesül

nevelnek(SNI)

nevelnek

nem haladja meg
a kötelező
legkisebb
munkabér nettó
összegének a
130 %-át.

1

-

3

-

4. BEMUTATKOZUNK
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Intézményünk 2010-2017 között egységes óvoda – bölcsődeként funkcionált.
Önkormányzatunk 2016-ban új bölcsődei csoport és kiszolgáló helyiségek építésével
lehetőséget teremtett, hogy 2017. 09. 01-től többcélú óvoda és bölcsőde intézmény működjön
településünkön. Az óvodai részben három óvodai csoportban, a bölcsődében egy csoportban
végezzük a nevelőmunkát.
Az intézmény infrastruktúráját tekintve korszerű, a mai kor bölcsődéjének és óvodájának
igyekszik megfelelni. Az új épületrészhez tartozó kiszolgáló helyiségek a következők:
✓ bölcsődei csoportszoba
✓ terasz
✓ öltöző
✓ nyitott mosdó (pelenkázó, zuhanyzó, gyermekméretű kézmosók, dobogó, tükör,
törülközőtartók, fésűtartók, szekrény)
✓ elkülönítő
✓ orvosi szoba
✓ vezetői iroda
✓ nevelői szoba
✓ szülői fogadó
A bölcsődei szoba berendezése korszerű, új bútorokkal berendezett, ízléses. Külön sarkok
vannak kialakítva a nyugodt játszás biztosítására.
Programunk összeállításánál fontos szempont volt, hogy szeretjük a környezetünket, ahol
élünk, és ezt az érzést, kötődést szeretnénk gyermekeinkbe is átörökíteni. Olyan környezetet
kívánunk biztosítani a gyermekek számára, amely leginkább sugározza az otthon melegét,
ahol természetes, egyszerű, az életből adódó lehetőségek és tevékenységek által fejlődhetnek,
abban a csodálatos természeti környezetben, amely állandó változásaival nap, mint nap kerete
életünknek.
Természeti környezetünk értékeinek, kincseinek megbecsülése és óvása természetes része
kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő felnőttei, akiknek
hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megőrizhessük ezen értékeket.
Ennek érdekében programunkban kiemelt szerepet kap a környezettudatos szemléletmód
kialakítása, hogy gyermekeink a környezetükkel harmóniában élni tudó felnőttekké
válhassanak.
A természet közelsége számos érdekes és különleges megfigyelésre adhat lehetőséget
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a gyermekek számára, hiszen itt kisállatokkal, madarakkal találkozhatnak, és az udvari
lombos fák színeinek változatosságát is megcsodálhatják. A minket körülvevő apróbbnagyobb élőlények megismerésével, megszerettetésével szeretnénk pozitív érzelmi szálakat
kialakítani környezetünk óvása, védése érdekében.
Fontosnak tartjuk, hogy a bölcsőde és a család értékrendje a környezeti nevelés terén is
hasonló legyen. Ennek elérésében meghatározóak lehetnek a családokkal közösen szervezett
programok.
A község hagyományainak megfelelően az új intézményünkben is a nyitott, családbarát
légkörre törekszünk, ahol a szülők betekintést kapnak a bölcsőde mindennapi életébe.
A jeles ünnepeket (farsang, Gyermeknap, Mikulás, stb.) a szülők részvételével tartjuk meg.
Valljuk, hogy minden gyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz, hogy szeretettel és
figyelemmel kísérve fejlődhessen. Mindennapjaink tervezésénél célunk a gyermekek vidám,
nyitott, kiegyensúlyozott, játékban elmélyülő, kreatív, önbizalommal rendelkező
személyiséggé érése.
Jelszavunk a NYITOTTSÁG, ajtónk nyitva áll minden szülő előtt. A szülők bizalommal
fordulhatnak gyermekeik nevelőihez, akik minden esetben igyekeznek hasznos és szakszerű
tanáccsal ellátni a kedves szülőket, vagy szükség esetén megerősíteni őket abban, hogy
gyermekeik jól fejlődnek.
A beszoktatás folyamán arra törekszünk, hogy a szülők megbizonyosodjanak arról,
hogy távollétükben gyermekük biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezetben lesz a
bölcsődében. A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori
sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjét, és ehhez igazítjuk szakmai
elképzeléseinket.
Lehetőséget biztosítunk sok-sok, különböző tevékenységre. Elegendő időt biztosítunk a
szokások kialakítására, az önállóság fejlődésére.
Ebben a korban a játék a legfontosabb, ezért mindehhez derűs, minden gyermek számára
szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör kialakítására törekszünk.
A beszéd- és szókincsfejlesztés mondóka, vers, ének, báb, mese, beszélgetés alkalmával
történik.
Rajzolás, festés, gyurmázás, ragasztás, fűzés és egyéb kézműves tevékenység szolgálja a
vizuális nevelést, nyújtja az alkotás örömét. Nevelési alapelveink közé tartozik az egyéni
bánásmód és az állandóság biztosítása, az önállóság és aktivitás segítése. Nevelésünket
gyermekközpontú szemlélet, segítő magatartás jellemzi. A gyermekközpontúság számunkra
azt jelenti, hogy mi alkalmazkodunk a gyermek igényeihez, és az ő kívánalmait igyekszünk
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kielégíteni. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a
gyermekeket a rendszeresség, fokozatosság és pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.
Bölcsődénkben változatos, színes játékkészlet segíti az önálló, szabad játékot, a gyermekek
aktivitásának, kreativitásának kibontakozását.
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek korának megfelelő önállósodásra, a helyes higiénés
szokások, viselkedési szabályok elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére.
Fontosnak tartjuk a korszerű étkeztetést, a helyes táplálkozási szokások kialakítását, az
életkornak megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését. A bölcsődei élelmezés során a korszerű
csecsemő-kisgyermektáplálási elveket vesszük figyelembe, úgy, hogy a táplálék
mennyiségileg és minőségileg helyes összetételű legyen.
Családbarát, támogató intézményként biztosítani szeretnénk a gyermekek életkorának,
fejlettségének, egyéni szükségleteinek megfelelő érzelmi, értelmi, mozgásfejlődését, és
biztonságos környezetet, lehetőséget adni új tapasztalatok gyűjtésére, kísérletezésére,
felfedezésére, más gyermekekkel való kapcsolatteremtésre, örömteli játékra.
4.1. Személyi feltételek:
A bölcsődében jelenleg két kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka neveli a gyermekeket.
Innováció: Az OKJ végzettségű kisgyermeknevelő jelenleg főiskolai tanulmányokat folytat a
DE GYFK Hajdúböszörményi főiskolán csecsemő-és kisgyermeknevelő szakon. A másik
kisgyermeknevelő (OKJ) tanulmányai folyamatban vannak,
A dajka szeretné elvégezni a bölcsődei dajka képzést, így a személyi feltétel biztosított.
4.2. Tárgyi feltételek:
A Monostorpályi Óvoda- Bölcsőde a község központjában található, az iskolától 400 méterre.
Jól megközelíthető, a buszmegálló közvetlen az óvoda szomszédjában található.
A bölcsődei csoportszoba 2016-ban BM-es pályázat útján épült korszerű építmény, melynek
eredményeképpen az óvoda épülete, a bölcsőde, valamint a konyha össze lett építve, illetve a
következő helyiségekkel bővült: elkülönítő, orvosi szoba, vezetői iroda, nevelői szoba, szülői
fogadó. A bölcsődei helyiségek és kiszolgáló helyiségek bútorai szintén újak, pályázati
pénzből finanszírozottak.
A bölcsődéhez tartozik egy fedett terasz, ami a játszóudvar része is.

5. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
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A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a
szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a
szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
1. a körzeti védőnő
2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos
3. a szociális illetve családgondozó
4. a gyámhatóság is.
A bölcsődei beiratkozásokra minden év májusában kerül sor. A beiratkozási napokat a helyi
újságban a fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év
közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem
lehet. Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről. Az ellátást
lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebbi bölcsődében
kell biztosítani.
5.1. A bölcsődei felvétel rendje:
1. A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő hivatalosan
igazolja, hogy munkaviszonyban áll.
2. A gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő a gyermek
gondozása mellett (GYES mellett!) 4-6-8 órás munkaviszonyban áll. Az 1998.évi
LXXXIV. törvény rendelkezéseit a 2010. évi CLXXI törvény módosította a
következők szerint: a szülő a gyermek egy éves koráig kereső tevékenységet nem
folytathat, a gyermek egyéves kora után dolgozhat.
3. A gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő nappali tagozatú felsőoktatási
intézmény hallgatója (iskolalátogatási igazolással).
4. GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételével egy időben bölcsődei ellátás a
gyermek 1/2 éves kora után igényelhető.
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5.2.. Felvétel a bölcsődébe:
A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes. A szülő a gyermek húszhetes korától, a harmadik
életévének a betöltéséig kérheti a gyermeke felvételét a bölcsődébe. Legkésőbb annak a
nevelési évnek a végéig (augusztus 31.) maradhat, amely nevelési évben a gyermek a
harmadik életévét betöltötte.
Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik annak a
bölcsődének a bölcsődevezetőjét, amely intézménybe szeretnék gyermekük elhelyezését
kérni. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeiről, és személyes beszélgetés alapján
egyeztetik az ideális időpontot a gyermek bölcsődei felvételéről, a szülő megismerkedhet az
intézménnyel.
A felvétellel kapcsolatos döntésről a bölcsődevezető ad tájékoztatást. Az értesítőn szerepel az
első szülői értekezlet időpontja, amelyen tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei
életről, a bölcsőde szakmai programjáról, a beszokatás menetéről, a szülők jogairól és
kötelezettségükről, a házirendről, a bölcsőde napirendjéről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő
módosításáról szóló „2015. évi LXIII törvény” rendelkezései alapján 2015. szeptember
elsejével a bölcsődében is igénybe vehető az ingyenes étkezés.
A törvény értelmében gyermekétkeztetés során normatív kedvezményként ingyenes étkezést
biztosítunk a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után amennyiben:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
• tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet
(nettó jövedelem) összegének 130%-át.
•

nevelésbe vették.
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A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:
•

A lakcímkártya másolata

•

Munkáltatói igazolások

•

Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén.

•

Szülő betegsége esetén orvosi igazolás

•

Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerő piaci képzésen való
részvételről.

•

Az ellátásra való jogosultságot igazoló orvosi igazolás.

•

Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék
folyósításáról.

•

A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel
megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:
•

az ellátás várható időtartamára,

•

a fizetendő étkezési térítési díj mértékére,

•

a fizetésre vonatkozó szabályokra,

•

a szolgáltatások formájára, módjára.

5.3. A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik:

-

ha a bölcsődei nevelési év végén, a gyermek betöltötte a 3. életévét

-

ha a gyermek óvodai felvételt nyert

-

ha a megszüntetést a szülő kéri

-

ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota
miatt, bölcsődében nem gondozható, ill. magatartászavara veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését

-

ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg

6. SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS:
6.1.A bölcsődei házirend tartalma és szerepe:
• A bölcsőde munkarendje
• A bölcsődébe elhelyezett gyermek jogai
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• A szülők kötelessége
• A bölcsődében gondozott gyermekek érdekvédelme
• Az alkalmazottak jogai és kötelességei
• A bölcsődei ellátás megszűnése
• A család és bölcsőde kapcsolata
6.2.A tájékoztatás módjai:
• helyi újságban
• hirdetőtáblákon
• honlapon
6.2.1.Az ellátás alatti tájékoztatás módjai:
• személyesen
• hirdetőtáblákon
• on-line felületen
7. AZ IGÉNYBE VEVŐK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ
SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:
7.1.Gyermeki jogok:
1997. évi XXXI. tv. értelmében:
6.§. (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító
saját családi környezetben történő nevelkedéshez.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéshez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének
megteremtéséhez.
(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége
kibontakozását segítő különleges eljáráshoz.
(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
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(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással –
fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal
szembeni védelemhez.
7.§. (1) A gyermek szüleitől, vagy hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás
formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás
szabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális
hovatartozására.
(4) A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a
kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az
esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.
10.§.(2) A gyermek védelmét ellátó szervezetek ( a továbbiakban: intézmény) házirendje – e
törvényben meghatározott keretek között – a gyermek életkorához, egészségi állapotához,
fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei
teljesítésének szabályait.
7.2.A szülők jogai

➢ A szülőt megilleti a gondozási-nevelési intézmény szabad megválasztásának joga.
➢ A szülő joga igényelni, hogy bölcsődénk szakmai programjában és tevékenységében a
tájékoztatást és az ismereteket többoldalúan közvetítse.
➢ A szülő joga különösen, hogy megismerje bölcsődénk szakmai programját,
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
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➢ A házirendet minden szülő átveszi és átvételét aláírásával igazolja.
➢ A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást,
gondozásához, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
➢ Kezdeményezze a Szülői Szervezet létrehozását, részt vegyen a képviselők
megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy közreműködjön
annak tevékenységében.
➢ Személyesen, vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában, intézményünk irányításában.
➢ A bölcsőde nyitott rendezvényein részt vegyen.
.
7.3.A bölcsődei kisgyermeknevelők jogai
➢ A kisgyermeknevelők alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása,
sajátos nevelési igényű gyermek esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
➢ nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg
minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit,
adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
➢ a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek
felzárkózását elősegítse,
➢ előmozdítsa a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
➢ egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket
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➢ a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen
meg

minden

lehetséges

erőfeszítést:

felvilágosítással,

a

munka-

és

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek
feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek bevonásával,
➢ a gyermekek és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ
adjon,
➢ részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan
képezze magát,
➢ az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait
maradéktalanul teljesítse,
➢ pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon,
az óvodai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
➢ határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
➢ megőrizze a hivatali titkot,
➢ hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
➢ a gyermek érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.

8. HITVALLÁSUNK A GYERMEKNEVELÉSRŐL:
➢ A gyermeknevelésben elsődleges és meghatározó a családi nevelés, a bölcsőde
kiegészítő, segítő szerepet vállal, együttműködik a családokkal.
➢ Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, az alapvető szabadságjogokat.
➢ Elfogadjuk és megbecsüljük a kisgyermek személyiségét.
➢ Tiszteljük a másságot.
➢ Elismerjük, hogy különleges védelem illet meg minden kisgyermeket.
➢ A gondozást-nevelést egységnek tekintjük.
➢ Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot, a személyi és tárgyi környezet állandóságát.
➢ Bánásmódunkkal, a gondozás-nevelés módszereivel igazodunk a gyermekek egyéni
fejlettségéhez, igényeihez.
➢ Bátorító neveléssel, gyermekközpontú szemlélettel segítjük a személyiség
kibontakozását, egészséges fejlődését.
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➢ Környezettudatos magatartás kialakításával a természettel együtt élni tudó és szerető
készségek, képességek, kompetenciák megalapozását segítjük.
8.1. Mit nyújtunk a gyermekeknek?
➢ Egészséges és biztonságos környezetet.
➢ "Saját" kisgyermeknevelőt
➢ Szakszerű és szeretetteljes gondozást-nevelést.
➢ A helyes higiénés szokások és viselkedési szabályok elsajátítását.
➢ Jól szervezett, rugalmas folyamatos napirendet.
➢ Sokféle játéklehetőséget, önálló és szabad játékot, együttjátszást a társakkal: szobában,
játszóudvaron.
➢ Életkornak megfelelő, változatos játékeszközöket, fejlesztő-játékokat.
➢ Zene- és mesehallgatást, bábozást.
➢ Firkálási, rajzolási lehetőségeket, gyurmázást, festést.
➢ Játékos tornát, a nagymozgás fejlődését.
➢ A személyiség, a kreativitás kibontakozását.
➢ A koruknak megfelelő tanulási lehetőségeket, a megismerő-folyamatok fejlődését.
➢ Azonos korú gyermekek megismerését, együtt-játszást.
➢ Levegőzést, játékot a szabadban.
➢ Napi négyszeri étkezést, korszerű és az életkornak megfelelő táplálkozást, gondosan
összeállított étrendet.
➢ A különleges táplálkozási igények kielégítését diétás étkeztetéssel.
➢ Rendszeres gyermekorvosi felügyeletet.
➢ Megismertetjük és megszerettetjük a természeti értékeinket.
➢ Környezetbarát életmód kialakítását.
8.2. Gondoskodásunk eredménye, hogy 3 éves korára, az óvodai felvételig a legtöbb
kisgyermek:
➢ Nyitott, befogadó az új környezet iránt, szívesen barátkozik, játszik együtt társaival.
➢ Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket.
➢ Ismeri a csoportban kialakult szokásokat, szabályokat, ezekhez nehézségek nélkül
alkalmazkodik.
➢ Önállóan étkezik, kis segítséggel önállóan tisztálkodik, öltözködik, a játékait helyre
rakja, szobatisztává válik.
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➢ Jól érthetően beszél, gazdag a szókincse, megérti az egyszerű magyarázatokat, az
összefüggéseket.
➢ Természeti környezetükben felfedezi a szépséget, észreveszi a problémákat.
➢ Megtanulja a természetben kirándulók viselkedési normáit.
Mit nyújtunk a szülőknek?

8.3.

➢ Munkánk során fontosnak tekintjük, hogy együttműködő, harmonikus kapcsolatot
alakítsunk ki a családokkal, segítsük egymást a gyermek nevelésében. Ennek
teljesüléséhez kínáljuk az alábbi lehetőségeket:
➢ A szülők és a gyermekek ismerkedhetnek a bölcsődével, még a felvétel előtt.
➢ Kisgyermeknevelőink családlátogatást végeznek, lehetőleg a beszoktatás kezdete előtt
látogatják meg otthonában a kisgyermeket.
➢ Szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a gyermekek alkalmazkodását az
újkörnyezethez.
➢ A szülők és a kisgyermeknevelők a reggeli érkezés és a délutáni hazaadás alkalmával
tájékoztatják egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményekről, a változásokról.
➢ A „saját” kisgyermeknevelők írásban is tájékoztatást nyújtanak a családok számára a
gyermek fejlődéséről, a változásokról.
➢ A szülők igényük szerint kezdeményezhetnek beszélgetést a „saját”,
kisgyermeknevelővel vagy más bölcsődei szakemberekkel.
➢ Nyílt napokat tartunk a bölcsődében, minden érdeklődő számára.
➢ Hagyományainknak megfelelően a jeles napokat, ünnepeket a szülőkkel együtt tartjuk
a csoportban.
➢ Családi programok szervezésével a természet- és környezetbarát életmódot
népszerűsítjük.

9. GYERMEKEINK NAPIRENDJE
(Az évszak és a gyermek fejlettségi szintjét figyelembe véve rugalmasan változtatható)
6.30 - 8.00 Érkezés a bölcsődébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.
8.00 – 8.30 Reggelizés, játék a szobában.
8.30 - 9.30 Fürdőszobai gondozás, gondozási sorrendben, játék.
9.30 - 9.45 Tízóraizás, játék a szobában, évszaktól függően a szabadban.
9.45 –10.20 Játék a szobában, vagy az udvaron
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10.20 -11.30 Fürdőszobai gondozás, gondozási sorrendben, játék a szobában vagy az udvaron.
11.30 -12.10 Ebéd, alvás, pihenés.
12.10 -15.00 Alvás, gondozás, ébredési sorrendben, játék a szobában.
15.00 -15.30 Uzsonnázás, játék a szobában, vagy a szabadban.
15.30 -17.30 Játék, távozás a bölcsődéből.
10. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA, HITVALLÁSA
10.1. Intézményünk minőségpolitikája
Intézményünk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partneri
igényeit minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az
intézményünket érintő kihívásokhoz. Elsősorban a kisgyermekek igényeit tartjuk szem előtt,
az ő érdekeiket kívánjuk szolgálni. Minőségpolitikánk megvalósításával az intézményi
gondozó illetve nevelőmunka stabilitását, kiegyensúlyozottságát és színvonalasságát
szeretnénk elérni. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése
minden dolgozó személyes felelőssége. Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés
elkötelezettségét kell, hogy hordozza magában.
10.2. Intézményünk hitvallása
A 0-3 éves korosztály nevelésének gondozásának minősége rendkívül meghatározó, hiszen az
egészséget, a jólétet, az együttműködés képességét, a szociális készségeket és vágyat mindmind ezek az élmények befolyásolják. Ebben az időszakban a szellemi, érzelmi és szociális
készségek kibontakoztatása a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus szemléletű, a
gyermek szükségleteire és jogain alapuló integrált, a szülőket és a társszakmákat bevonó
programra van szükség. Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen
szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a
közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek
segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle.
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a világra nyitott, fogékony,
érdeklődő, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.
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11. BÖLCSŐDEI NEVELÉSÜNK-GONDOZÁSUNK ALAPELVEI
(15/1998-as rendelet melléklet)
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Bölcsődénk a családi nevelés
értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva, annak erősítésével, segítésével vesz
részt a gyermekek gondozásában, nevelésében. Szükség esetén lehetőségeinkhez mérten
törekszünk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. A szülők
számára lehetővé tesszük a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló
bekapcsolódást bölcsődénk életébe.
A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó
nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.
Bölcsődei nevelésünk-gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, melyben
a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív
kompetenciák fejlődésének segítésére törekszünk, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartásával.
A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás
szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei,
lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
Az első 3 életévben a nevelési feladatok jelentős része a gondozási műveletek során valósul
meg. A gyermek a gondozás közben a gondozónővel való kommunikáció révén
megismerkedik saját testével, testrészeivel, kialakul a testséma. Az önmagáról ezen
helyzetekben szerzett tapasztalatok a kommunikáció érzelmi kötése, a felnőttnek a
gyermekről adott jelzései kihatnak a későbbiekben önmaga elfogadására, a személyiség
egészséges alakulására.
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme,
megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az
egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.
Meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermekek
életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát,
hangulatát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését.
Arra törekszünk, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla
gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több
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területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha
viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető.
Kisgyermeknevelőink elfogadják, tiszteletben tartják a gyermek vallási, etnikai … stb.
hovatartozását, és a lehetőségek szerint segítik az identitástudat kialakulását és fejlődését,
segítik a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.
Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás,
az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne
változzon.
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandóságával („saját” kisgyermeknevelői
rendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeljük az érzelmi biztonságot,
amely alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.
A napirend folyamatosságával, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó
ismétlődésekkel tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezünk a napi
események sorában, hogy ezzel növeljük a gyermekek biztonságérzetét.
A gyermekek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük alkalmazkodásukat,
a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakulását.
A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak
minden formájától való védelmét is.
A bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata a biztonságos és tevékenységre
motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő
biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának
megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása.
A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó
segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés
állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia
fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.
Az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásukkal, az egyes
élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a
tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások
bátorításával segítik a tanulást.
A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése.
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A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a
gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek
tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi
szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás
nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek. Kisgyermeknevelőink az
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztetik, nevelői
gyakorlatukat egymáshoz közelítik.
A rendszeresen ismétlődő tevékenységekkel növeljük a gyermekek biztonságérzetét,
tájékozódási lehetőségét, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezünk a napi események
sorában.
A gyermekek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük alkalmazkodásukat,
a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.
A természet és élet közeliség elve
Az élet legősibb, legigazibb foglalata a természetes környezet, mely minden megismerni való
közül a legközelebb áll a gyermekhez. Megfelelő alapot és feltételeket teremt a természetes
fejlődés segítéséhez. A nevelés alapvető kerete, eszköze, módszere.
Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőségeket biztosít a játékhoz, munkához,
tanuláshoz, és az alkotásokhoz.
Ha e köré a két dinamikusan változó, de ugyanakkor állandóságot sugárzó fogalom köré
szervezzük a bölcsődei életet, kialakulhatnak azok a szokások, és értékrendek, amelyek
elősegítik a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakulását.

12. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FELADATA
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több
csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a
családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának és esetlegesen kiegészítő
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szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes-3 éves egészséges és a sajátos nevelésű igényű
gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére
törekszünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának
segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a
gyógypedagógus és korai fejlesztő pedagógus irányítása alapján történik.
A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól
kezdve aktívan, pozitív légkörben vehessen részt a gondozási helyzetekben. A felnőttel való
kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelő gyermeknek adott jelzései, kihatnak az
önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.
12.1.A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal
kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői kompetencia
fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a pozitívumok kiemelésével
valósul meg.
A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti
egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat elengedhetetlen
feltétel a kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így
közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a
kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód
kialakításában. A kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve, a
szülők igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos
ismereteket, módszereket.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra nevelésre, elsődlegesen a prevencióra
(egészséges táplálkozás, higiénés szokások kialakítása, mozgásban gazdag
játéktevékenység, szabad levegőn játszás, szabad levegőn alvás (udvaron, teraszon) stb.
12.2.Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
➢ A gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.
➢ Az egészséges testi fejlődés elősegítése.
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➢ A harmonikus fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet
megteremtése.
➢ A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése.
➢ Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető
kultur- higiénés szokások kialakulásának segítése.
➢ A testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend (ezen belül: étkezés,
mosakodás, öltözködés, pihenés, alvás, szobatisztaságra nevelés, levegőzés, játék,
mozgás).
➢ Szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok
ellátása.
12.3. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
➢ Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti
megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt
nehézségeik feldolgozásában.
➢ A kisgyermeknevelő- gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő
kapcsolat kialakulásának segítése.
➢ Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én tudat
egészséges fejlődésének segítése.
➢ A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés
szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének
segítése.
➢ Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények
szerzésére az én-érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a
gyermek fejlődését.
➢ A kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv
felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása).
➢ A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a
sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése,
gondozása speciális törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.
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12.4. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
➢ Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör
bővülésének segítése.
➢ A kommunikatív képességek és a kommunikációs kedv fejlődésének segítése.
➢ A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
biztosítása.
➢ Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.
➢ Az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése.
➢ Ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának
segítése.
➢ A gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése,
az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.
➢ A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és
helyzet-megoldási minták nyújtása.
A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe került az értelmi fejlődés
fokozottabb támogatása. Ezt segítjük a gyermekek környezetének gondosabb kialakításával, a
tevékenységek körének szélesítésével, a fejlesztő játékok, eszközök gondosabb válogatásával,
a felnőtt aktívabb részvételével a gyermekek tevékenységében, kommunikációjában.
13. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
13.1.Kapcsolat a szülőkkel
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
megfelelő fejlődését.
A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a gondozónők közötti
partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének.
A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit,
nagymértékben segítve ezzel a gondozónőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni
bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával,
tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében.
A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek
fejlődéséről; ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei nevelés-gondozás
kialakításában, és a családokat is segítik a gyermek nevelésében.
128

A korrekt partneri együttműködés feltétele az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvételű
(de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait
tiszteletben tartó, tapintatos kommunikáció.
A bölcsőde nyitott minden érdeklődő számára függetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jövőbeli
gyermekről van szó. Az idejáró gyermekek szülei bármikor bejöhetnek és megnézhetik, hogy
mi is történik intézményünkben, milyen ellátást kapnak gyermekei.
13.2. A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája:
➢ Egyéni kapcsolattartási formák: beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő
füzet, családlátogatás, fogadóóra.
➢ Csoportos kapcsolattartási formák: szülői értekezletek és szülőcsoportos
beszélgetések, hirdetőtábla, nyílt napok, írásos tájékoztatók, szervezett programok,
stb.
Családlátogatás
Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni
környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a
beszoktatás megkezdése előtt kerítünk sort. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a
szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a gondozónőket,
akikre gyermekét bízza. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a
családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a
családlátogatás alatt és után a család kívánságait mindenek felett tiszteletben tartjuk (a
családlátogatás előli elzárkózást is).
A kisgyermeknevelő:
- ismerje a családlátogatás jelentőségét,
- a családlátogatáson hivatásának megfelelően viselkedjen,
- a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek
szempontjából.
Fogadóóra
A vezetőnő és a kisgyermeknevelők előre megbeszélt időpontban, illetve szükség szerint
bármikor állnak a szülők rendelkezésére.
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Csoportos szülői értekezletek
Egy évben két alkalommal rendezett, aktuális eseményekről, programokról, közös
feladatokról való tájékoztatás, eszmecsere.
Szülőcsoportos beszélgetések
A szülőkben felmerülő aktuális kérdések (pl. szobatisztaság, alvás, agresszió, étkezés, óvodai
beíratás, betegségmegelőzés, elvárások) körbejárása, megbeszélése. A problémák megosztása,
egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az
egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját
viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőtől kapott indirekt megerősítések jó
irányba befolyásolják a szülők nevelési szokásait.
Közös programok tervezése
A partneri kapcsolat erősítése érdekében a szülők is részt vehetnek programjainkon
(pl. játszóház, farsang, karácsony, gyermeknap stb.) A szervezett programok a családok
igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a családok segítése, a szülői kompetencia növelése és
a család és a bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Több fajtájuk lehet, pl.: előadás,
beszélgetés neves szakemberrel a családokat érintő, szülőket érdeklő témákról, étel-, könyv-,
játékbemutató szaktanácsadással és adott esetben vásárlási lehetőséggel egybekötve, vagy
klub-jellegű családi programok ünnepekhez kapcsolódóan vagy alkalomtól függetlenül
bizonyos, kiszámítható rendszerességgel (pl. adventi készülődés, baba-mama torna stb..).
Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság
gyarapításával nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi
nevelésnek és a gyermek fejlődésének segítéséhez.
Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás
A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe.
Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új
környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan
kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen
megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az adaptáció során fellépő
negatív tüneteket (pl. étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való
fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges
változások, alvászavar, stb.).
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A beszoktatás sikerességének feltételei:
- A kisgyermeknevelő:
• konkrét helyzetekben, annak sajátosságaihoz igazodva rugalmasan tudja alkalmazni a
módszert.
• A szülők felé hitelesen képviselje a módszer előnyeit a gyermek szempontjából.
• A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább
két hét.
• A szülőtől fokozatosan vegye át a gyermek ellátását.
• A gyermek bölcsődei életének kialakításánál a szakmai elvek megszabta kereteken
belül figyelembe kell venni az otthoni szokásokat.
„Saját kisgyermeknevelői”- rendszer
A „saját” kisgyermeknevelői- rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport
gyermekeinek egy része (5-6 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A nevelésgondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket,
törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.
A „saját” kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás
egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője (felmenőrendszer). Az ún. ölelkezési időben –
azaz időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van – idejét elsősorban a
„saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja.
A „Saját kisgyermeknevelői”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon
lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját”
kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.
Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődei gyermekcsoport létszámát jogszabályok határozzák meg: csoportonként
12 fő. Ennél magasabb létszám szakmailag nem fogadható el, a megengedettnél több gyermek
nem csupán ellátási problémát jelent a kisgyermeknevelőnek, hanem nagyobb a zaj a
csoportban, valószínűsíthetően több a konfliktus, megterhelőbb az alkalmazkodás a
gyermekek számára, kevesebb a lehetőség az egyéni bánásmódra.
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A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei csoportban (speciális csoportban vagy
integráltan / inkluzívan) történő gondozása, nevelése, fejlesztése 2 egészséges gyermek
ellátásához szükséges feltételrendszer biztosításával oldható meg, de természetesen a
létszámhatárok a sajátos nevelési igény természetétől is jelentős mértékben függnek.
A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a gyermekcsoportba jár.
Életkor szerint homogén és vegyes csoportok egyaránt előfordulnak. Bár szakmailag
támogathatóbb az életkor szerinti homogén csoport, mert a gyermekek közötti nagy egyéni
különbségek kezelése még homogén csoportban sem könnyű feladat, de intézményünkben az
egy bölcsődei csoportra való tekintettel heterogén csoportot hozunk létre.

Napirend
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek
kielégítését, a nyugodt, folyamatos nevelés-gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja
biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az
önállósodás lehetőségét.
A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport
életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható
eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát
is biztosítja.
A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekcsoport
életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az
időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl. a bölcsőde nyitása, zárása, stb.) is.
Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját kisgyermeknevelői - rendszer), a
tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a
gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele.
A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendje alapján készül el.
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14. A BÖLCSŐDE KAPCSOLATAI MÁS INTÉZMÉNYEKKEL
A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül
A Magyar Bölcsődék Egyesülete – bölcsődei módszertani szervezet- mellett a bölcsődei
hálózat fontos intézményei, a regionális bázis bölcsődék, melyeknek feladata az egyes
bölcsődék szakmai működésének segítése és folyamatos figyelemmel kísérése.
Bölcsőde és óvoda kapcsolata
A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös
érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését,
ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válhat.
Ennek érdekében folyamatosan egyeztetjük nevelési elveinket, közös programokat szervezünk
(intézménylátogatások, kirándulások, ünnepségek).
Egyéb kapcsolatok
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat kell
kialakítani mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek /
kerülhetnek (többek között: Védőnői Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság).
A bölcsődék és a különböző (bölcsődei hálózaton belüli és a családsegítés területén működő)
civil szervezetek közötti együttműködés sok tekintetben hozzájárulhat a bölcsődei ellátás
fejlődéséhez, az ellátást igénybe vevő családok szükségleteihez, elvárásaihoz történő
igazodást segítheti. ("Az alapellátáson túli, a családi nevelést támogató
szolgáltatásaink"kivágtam, mert nincs meg hozzá minden feltétel!)
15. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB HELYZETEI
A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának
elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a
nevelés- gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számára
ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően
ismerkedhessen személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget
kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához, a helyes, tapintatos,
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figyelmes kapcsolatkezelés kialakításához. A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a
játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad
aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.
A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket
biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítjuk, hogy
koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek,
tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában.
Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek pozitív
önértékelésének erősítése és a különböző faji, kulturális, vallási, nyelvi, nemi valamint fizikai
és mentális képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása.
15.1.Gondozás
Célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és a
kisgyermeknevelő között, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szükségleteinek
kielégítése.
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen
úgy próbálkozni, hogy közben érzi a szülő, a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását,
támogató segítségét. Sikeres próbálkozásait megerősítéssel, dicsérettel jutalmazzuk (ez
növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás.
Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú
gyakorlást igényel.
A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott
jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.
A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást. Az
étkezéssel kapcsolatban fő nevelési célunk, hogy a gyermek jó étvággyal, örömmel, korának,
fejlettségének megfelelő módon fogyassza el az ételt. Ezért lényeges, hogy az étkezéshez
nyugodt körülményeket, próbálkozásaihoz elegendő időt teremtsünk. Fontos, hogy a
kisgyermeknevelő jól megfigyelje a beszoktatás során a gyermek étkezési szokásait az
átmenet és a helyes technika elsajátítása érdekében. Hosszú folyamat vezet addig, amíg a
gyermek eljut az önálló evésig. Ebben a kisgyermeknevelő figyelme, türelme segíti, ha a
kisgyermek egyéni szokásait, fejlődési ritmusát jól ismerve alkalmazza a különböző
módszereket.
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A szobatisztaság kialakulása fontos állomás a gyermek szociális fejlődésében.
Feltétele a gyermek megfelelő pszichoszomatikus fejlettsége és együttműködési készsége,
ami általában 2. és 3. éves kor között következik be.
15.2. Játék
A játékot a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjük, amely
segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a
szociális fejlődését, s mint ilyet a bölcsődei nevelés legfontosabb eszközének tartjuk.
A legtöbbet akkor tehetjük gyermekeinkért, ha már kisgyermekkorban megteremtjük
számukra a szükséges feltételeket.
Ennek érdekében tudatosan figyelünk a következőkre:
➢ napirend szervezésénél megfelelő idő jusson játékra
➢ megfelelő légkör, hely eszköz biztosítása
➢ gyermekek igényeire, jelzéseire reagálunk
➢ a játék irányítás módja, a kisgyermeknevelő szerepe.
➢ megfelelő minőségű és színvonalú játékok biztosítása
A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök)
biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet,
a kreativitást.
A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak
tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A társakkal való együttlét örömet szerez,
kedvezően befolyásolja az értelmi és érzelmi fejlődést. A játék ad elsősorban lehetőséget a
társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek
számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését. A társas
kapcsolatok fejlődésére, alakulására elsősorban a játéklehetőségek teremtenek lehetőséget. A
kisgyermeknevelő feladata a nyugodt, derűs légkör megteremtése, szükség estén segítség a
konfliktusok megoldásában.
Konklúzióként elmondhatjuk, hogy a játék az ember életét alapvetően befolyásoló jelenség. A
játék lehetőségét a korai életévekben magas színvonalon biztosítani tehát hosszabb távon
megtérülő befektetés.
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15.3.Mondóka, ének
A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet
hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és beszédhangja, spontán
dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása,
megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez,
érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos
mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek
érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok
megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt
mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi
biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a
zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv
elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez,
valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés
eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.
A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése, a beszédfejlődés, az artikuláció
fejlesztése, mind zenei tevékenységek végzése közben történik.
A mondókákat ritmikus mozgássorral bemutatjuk, többször ismételjük. A dalokat és
mondókákat Forrai Katalin: Ének a bölcsődében c. könyvéből választjuk. A zenét a
gyermekek hangulatától függően hallgatunk, alkotómunkához komolyzenei cd
gyűjteményünkből választunk. Elalvás elősegítéséhez relaxációs zenét használunk.
„Nem a zenét tanulják, hanem a zenéhez vezető érzékenységet” (Kokas Klára)

15.4.Vers, mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa,
a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés,
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára
alapvető érzelmi biztonság, egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra,
ismeretekre tesz szert, amelyekre más helyzetekben nincs lehetősége. Fejődik emberismerete,
a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az
optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását.
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A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van. A helyzetek alakítását,
alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota és ebből fakadó igényei befolyásolják
elsősorban.
15.5. Alkotó tevékenységek:
Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés,
az alkotás – nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes
technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel,
az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével,
megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre
gyakorolt hatások érvényesülését.
A gyermekek finommotorikáját fejlesztjük a különböző technikák bemutatásával.
Papírtépés, nyomdázás, vágás, ragasztás, gyurmázás, festés. A gyermekek egyéni ötleteit
támogatjuk.
A tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhez igazítjuk. A gyermekek alkotásait a
szülők számára is láthatóvá tesszük.
15.6. Egyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a
környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, gyümölcsnap
előkészítése… stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység
fontosságának, hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, és
bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A
helyzetek lényeges tanulási lehetősége az egymásra épülő elemekből álló műveletsorhoz
igazodással próbálkozás, az együttműködés és a feladatok megosztása. Az egyes
tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti igényességet, a mások
felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és az empátiát.
15.7. Mozgás
Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A
mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a
szobában, mind az udvaron biztosítjuk a gyermekek számára a minél nagyobb mozgásteret,
mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes

137

mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A
játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása.
A mozgásos játékok, a torna fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás,
stb.) Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, állóképessé, de fontos
szerepük van az egészség megőrzésében. Nevelési célunk: a mozgás az egészség
megszerzésére, megszilárdítására, a szervezet fejlődésének - növekedés, gyarapodás és testi
képességek kialakításának- elősegítésére és a mozgásműveltség fejlesztése mellett
örömforrásként kell, hogy szolgáljon.
Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük.
Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik
a játékban. A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott,
mint a szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a
nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. Az
önállósági törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív részvétel a
praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget.
Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, amely védett, de elegendő hely áll
rendelkezésre, pl.: hempergő, elkerített szobasarok.
15.8. Tanulás
A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük:
minden olyan tapasztalat- és/vagy információszerzési folyamat, tanulás, amely
tartós változást idéz elő a viselkedésben és/vagy a gondolkodásban. A tanulás
tevékenység, illetve tevékenységbe ágyazottan történik. Folyamatjellegéből következik, hogy
az előzetes tapasztalatoknak, az előzetes tudásnak döntő befolyása van arra, hogy mi az, amit
a gyermek megtanulni képes a szó lehető legtágabb értelmében.
A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A pszichikum
energiája véges, azaz konstans. Az azonos időben zajló tanulási folyamatok intenzitása
különböző. A fejlődés, a tanulás folyamatos, időkorlátok nélküli, egyéni ütemnek megfelelő.
A gyermekek között érdeklődés, tanulási stratégia, tanulási típus tekintetében megmutatkozó
különbségek léte természetes. A tanulás folyamat, melyben vannak megtorpanások,
stagnálások, sőt visszaesések is.
A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye,
ugyanis nem a fejlettebb szint gyors elérése a célunk, hanem az, hogy minden gyermek
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örömteli tevékenységek során jusson előbbre. Az önálló gondolkodás, a véleményalkotás
és a döntésképesség kibontakozásának segítése a tanulás fontos céljai.
A kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek:
• a gondozás,
•

a játék,

• a felnőttel és a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció.
A tanulás formái:
• utánzás,
• spontán játékos tapasztalatszerzés,
• a kisgyermeknevelő - gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és
szokáskialakítás.
A kisgyermeknevelő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során
módszerében figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és
ebben direktebben kell részt vennie, mint az egészséges gyermekeknél.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kevésbé építhet arra a belső motivációra,
amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán.
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és
gyermek-gyermek interakciók. Figyelembe kell venni azoknak a gyermekeknek a nyelvi
szükségleteit, akiknek más az anyanyelvük, mint a nemzeti nyelv.
15.9. Ünnepeink
Az ünnepek rendívül fontosak minden ember életében, a kisgyermekek életében különös
jelentőségük van. Az ünnepek szorosabbá fűzik a családok, rokonok összetartozását.
A családon belül erősítik a szeretet érzését, az együttlét örömét. Ünnepeink szervezésekor,
figyelembe vesszük, hogy ezek elsősorban családi ünnepek. Az a célunk, hogy az igazi
ünneplés, az igazi nagy öröm otthonukban, családi körben érje a gyermekeket. Felkészítjük
őket az ünneplésre. Ünnep előtti időszakban a kisgyermeknevelők gyakrabban szerepeltetik az
ünnepek hangulatát idéző játékokat, játékhelyzeteket, verseket, mondókákat, meséket,
énekeket. Feldíszítik a szobákat az ünnepre utaló saját kezűleg, illetve a gyermekekkel együtt
készített dekorációkkal. A kisgyermeknevelők maguk készítette apró ajándékokkal
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kedveskednek a gyermekeknek. Anyák napjára a gyermekek készítenek kedves kis ajándékot
a nevelőik segítségével az édesanyáknak.
Ünnepi alkalmak a bölcsődében
➢ A Mikulás házhoz jön, ajándékokat oszt a gyermekeknek
➢ Karácsony előtt a gyerekekkel délelőtt süteményt készítünk, meghitt karácsonyi
hangulatot teremtünk.
➢ Farsang alkalmával a gyermekek és a kisgyermeknevelő is jelmezbe bújnak, egész
napos a mulatság.
➢ Húsvétra húsvéti ajándékokat készítünk a gyerekekkel
➢ Anyák napján az édesanyáknak gondoskodunk meglepetésről
Gyermeknapon, az óvodai rendezvényeken veszünk részt a szülők bevonásával, amely során
pl. bohócok, zenészek, bábosok stb.. segítségével tesszük feledhetetlenné a napot.
Ünnepeink többségének a szülők, nagyszülők, testvérek is részesei lehetnek.

16. DOKUMENTÁCIÓ
A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való
tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon
dokumentációt vezet, melyek a következők: csoportnapló, gyermek-egészségügyi törzslap,
fejlődési tábla, fejlődési napló, üzenő füzet.
A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a gyermekről
való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének
segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak és következményeiknek
enyhítése érdekében történik. A dokumentáció semmiféleképpen sem a gyermekek
minősítését szolgálja.
A dokumentáció vezetésénél fontos szempontjaink:
➢ a tárgyszerűség (objektivitás),
➢ a validitás (a szempontok, kategóriák, kritériumok stb. alkalmasak annak a
helyzetnek, folyamatnak a jellemzésére, amelyre használják őket), a hitelesség,
az árnyaltság, a rendszeresség, ill. a folyamatosság.
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➢ A dokumentáció készítéséhez alkalmazott módszerek, és eszközök
kiválasztásánál különösképpen tekintettel vagyunk a kisgyermekek fokozott
biztonságigényére (személyi- és tárgyi környezet állandósága, az adott
helyzetnek a kisgyermek megszokott, számára elfogadott élethelyzetekhez való
hasonlósága).
➢ A dokumentáció vezetéséhez a szülők hozzájárulását kérjük, a rögzítetteket
kérésükre megmutatjuk. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a
személyiségi jogokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük.
➢ Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás
feladatait –a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített –
fejlesztési évre készített egyéni fejlesztési terv alapján végezzük.
➢ Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító
gyógypedagógus (terapeuta), és a korai fejlesztő pedagógus készíti el. Az
egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell az értelmi fejlesztés, a
hallásfejlesztés, a látásfejlesztés, az adaptációs tréning, a mozgásfejlesztő
terápiák, a pszichológiai fejlesztés feladatait. A fejlesztést - gondozást végző
gyógypedagógus(terapeuta) központilag kiadott nyomtatványon egyéni
fejlesztési naplót vezet.
➢ A gyermek fejlődését a korai fejlesztést és gondozást végző vagy irányító
gyógypedagógus (terapeuta), központilag kiadott nyomtatványon értékelő
lapon értékeli. Az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lap egy példányát
megküldi a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy
példánya az ellátó intézményben marad.
17. A FEJLŐDÉS LEGGYAKORIBB JELLEMZŐI A BÖLCSŐDÉS KOR VÉGÉRE
➢ Nagyon sok területen önálló a gyermek: egyedül étkezik, öltözködik, tisztálkodik,
legfeljebb apró segítséget igényel.
➢ Már nemcsak a szoros felnőtt-gyermek kapcsolatban érzi magát biztonságban, hanem
szívesen játszik társaival is.
➢ Jól tájékozódik környezetében, ismeri a napi eseményeket, a csoportban kialakított
szokásokat, szabályokat, az ezekhez való alkalmazkodás nem jelent nehézséget
számára.
➢ Környezete iránt nyitott, érdekli minden, szívesen vesz részt új tevékenységekben.
➢ Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tart kapcsolatot felnőttel, gyermekkel.
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➢ A gyermekek többsége szobatiszta.
➢ Képesek természeti környezetünkben felfedezni a szépséget. Megtanulják a
természetben kirándulók viselkedési normáit.
Célunk a szakmai programunk megvalósításával:
➢ egyre jobban az ellátottak egyéni szükségleteinek biztosítása,
➢ az egészséges életmód alakításának segítése,
➢ a természet szeretetének kialakítása,
➢ a hagyományőrzés megteremtése.
Jelen szakmai program öt évig (2022. 08. 31.) érvényes.
Felülvizsgálata: az aktuális változásoknak megfelelően történik.
Módosítása bármikor lehetséges szükség esetén.
„A gyermek fejlődésének a 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.”
(Montessori)

Szabóné Farkas Ildikó
bölcsődevezető
Mihókné Szilágyi Ágota
Intézményvezető
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