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1. Az óvoda bemutatása, sajátos arculata 

Óvodánk Paks város szívében, a Duna part közelében található, mely 2019 

szeptember 1-én nyitja meg kapuját. A pécsi egyházmegye fenntartásában, a Paksi 

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként létrejövő 

óvoda két csoporttal kezdi meg működését, mely felmenő rendszerben négy 

csoportra bővül.  

A műemlékvédelem alatt álló patinás épület teljesen megújult. A régi stíluselemeket 

meghagyva, Paks jellegzetességeit kiemelve, modern belső terek várják a 

gyermekeket. A csoportszobák esztétikusak, praktikusak, minden igényt 

kielégítenek. Az épületben kialakított só szoba az intézmény gyermekei számára a 

hamarabbi gyógyulást segíti és prevenciós, relaxációs jelleggel is használható.  

A tornaszoba is jól felszerelt, biztosított a mindennapi frissítő mozgás, a heti 

mozgásos foglalkozás. Mérete miatt többféle programra ad lehetőséget, így az ünnepi 

műsorok, fakultatív foglalkozások helyszíne is.  

Óvodánk nevelőtestülete elkészítette saját Pedagógiai Programját, melynek 

alappillére az Óvodai nevelés országos alapprogramja.  

Óvodánkban a keresztény nevelés olyan keresztényi légkör megteremtését jelenti, 

melyben a gyermekek megérzik, hogy mit jelent a felebaráti szeretet, az egymásnak 

örömet szerző emberi összetartozás.  

Ezért választottuk védőszentünknek Kalkuttai szent Terézt, a Teréz anyát, hisz ő 

életében példát mutatott a feltétel nélküli felebaráti szeretetre.  

A keresztény nevelés mellett fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek 

megismerkedjenek a magyar nép kulturális értékeivel, a néphagyományokkal.  

Napjainkban az értékrend válságát éljük, ezért még nagyobb a felelősségünk a 

tekintetben, hogy értéket közvetítsünk. Már az anyaméhben a fejlődő magzat képet 

kap szülei értékrendjéről, érzékeli a kedves szavakat, a simogatást, törődést. Mi, - 

akik ebben az intézményben dolgozunk – ezt a megkezdett szülői értékközvetítést 

kívánjuk kiegészíteni.  

A művészetek kifejező eszközei segítik a világ megértését, értelmezését, s egyben 

élményt nyújtanak, építik a lelket, ezért úgy gondoljuk, hogy a művészeti nevelésnek 

helye van az óvodai nevelés egészében.  

Ily módon programunkban hangsúlyt kap a keresztény nevelés mellett a művészeti 

nevelés is. Támogatunk minden olyan pedagógiai módszert, illetve eszközt, mely a 
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gyermekek személyiségformálását segíti, így a Kett-pedagógiát és a 

drámapedagógiát is.  

Programunk kidolgozásánál figyelembe vettük a Fenntartó Pécsi Egyházmegye 

köznevelési intézményei számára elkészített Katolikus Értéktárat, 

anyaintézményünk a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium nevelési-oktatási struktúráját, katolikus értékrendjét, a helyi 

sajátosságokat, tapasztalatainkat, valamint a szülők igényeit.  

1.1 Küldetésünk 

A gyermeket Isten ránk bízott ajándékának tekintjük, aki szüleinek olyan kincse, 

melynek értékét a szülőkkel közösen és fokozatosan tárjuk fel.  

A nevelés során a ránk bízott gyermekeknek meg kell érezniük, hogy az Isten 

teremtette világnak, melyben élünk, múltja és jövője van. 

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, lélekben és cselekvő tenni akarásban 

kész a missziós feladatok ellátására. Hitben erősödésre, pedagógiai megújulásra, 

innovációra törekszünk. 

A különbözőséget, a másságot elfogadjuk, az egyéni értékek pozitív irányú 

megközelítését erősítjük. Magatartásunk tükrözi a gyermek és a szülő iránti 

tiszteletet, viselkedésünk mintát ad. Istentől kapott talentumainkat a nevelő-fejlesztő 

munka során felhasználjuk. 

Célunk, hogy elősegítsük óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki 

személyiségük kibontakozását, a hátrányok csökkentését, tehetségük felfedezését, 

gondozását.  

1.2 Alapelveink 

Pedagógiai alapelveink meghatározásánál abból indultunk ki, hogy 

- a gyermeket –mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg. 

- a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

- az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. 
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Ez egészül ki olyan vallásos tartalmakkal, melyek segítségével a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatása megkezdődhet.  

Alapelvnek tekintjük, hogy a gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés 

és bizalom övezze.  

Gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a derűs, szeretetteljes 

légkörről, a testi, a szociális és értelmi képességek alakulásáról.  

1.3 Katolikus gyermekképünk, óvodaképünk 

Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására törekszik. Az emberi jogok biztosítása mellett, a testi-lelki-

szellemi szükségletek kielégítését a nevelés-oktatás valamennyi eszközével 

támogatjuk.  

A hitre neveléssel, keresztényi értékek közvetítésével értékes embereket szeretnénk 

nevelni, akik tudnak játszani, tanulni, egymást elfogadni, tisztelni és megbocsátani, 

s akik számára fontos a közösség, a hovatartozás.  

A játékot a nevelés, fejlesztés legfőbb tevékenységi formájának tartjuk, mely az 

örömszerzésen túl sokoldalúan fejleszti a személyiséget. A játék és a különböző 

tevékenységek tartalmát művészeti, népi elemek eszközeivel gazdagítjuk.  

Olyan feltételrendszert teremtünk, ahol biztosított a gyermek érzelmi és értelmi 

fejlődése, ahol a gyermek színvonalas és szeretetteljes nevelésben részesül.  

Óvodánk programja a katolikus keresztény szellemiség közvetítését segíti. Célunk, 

hogy a már sok éve működő iskola, egyben székhelyintézmény által kialakított 

hagyományokat, szülőkkel, egyházközséggel kialakított jó gyakorlatokat óvjuk és 

gyarapítsuk.  

Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a gyermekek nemzeti identitását, 

ismerkedjenek nemzeti értékeinkkel, a népi kultúrával, a művészetekkel. 

Óvodánkban helyet találunk azon családok gyermekeinek, akik vallásos szellemben 

nevelik gyermekeiket és fontosnak tartják az intézményes keretek közötti keresztény 

nevelést, de nyitottak vagyunk azon családok számára is, akik még útkeresők, de 

tetszik az intézményben folyó szakmai munka és elfogadják óvodánk katolikus 

szellemiségét.  
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Őszinte, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, hogy azonos elvek 

szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket.  

2. Az óvodai nevelés feladatai 

2.1 Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés a teljes ember megformálására irányul. 

Feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

2.2 A katolikus óvodai nevelés feladatai 

A katolikus óvodai nevelés feladatai a nevelés általános feladatain túl kiegészül  

- a hitre nevelés erősítésével.  

Óvodánkban a hitre nevelés elsődleges célja a családi keresztény nevelés támogatása, 

folytatása, a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint a hit közvetítése a 

családok felé a gyermekek által. 

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét.  

2.3 Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermekek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

Az óvodába kerülő kisgyermekek testükről, az egészséges életmódról már bizonyos 

ismeretekkel rendelkeznek, így erre alapozva kell a tisztálkodás, étkezés, öltözködés, 

mozgás és pihenés szokásrendszerét kialakítanunk.  

Ebben segítségünkre van a napirend, melyet úgy alakítunk ki, hogy biztonságos, 

nyugodt légkört tudjunk teremteni a tevékenységekhez.  

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az 

óvodapedagógus, a nevelői munkát segítő dajka a gondozás pillanatában is nevel, 

építi a kapcsolatait a gyermekekkel, segíti önállóságuk fejlődését. Az 

egészségnevelés és védelem folyamatában figyelemmel kísérjük azokat a negatív 

tényezőket is, melyek a gyermekek egészségét károsan befolyásolhatják. Az 
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egészségvédelem alapja a személyi higiéniára való odafigyelés, valamint az 

egészséget veszélyeztető tényezők kiküszöbölése.  

A Fenntartó nagylelkű, gyermekekre odafigyelő, gondoskodásának köszönhetően 

intézményünk só szobával rendelkezik. Gyermekeink hetente részt vesznek só szobai 

foglalkozásokon prevenciós és gyógyító céllal. Délutánonként az iskolásoknak is 

lehetőségük van jótékony hatását élvezni.  

Céljaink: 

- a testi, lelki, szociális egészség fejlődésének elősegítése 

- az egészséges életvitel igényének kialakítása a gyermeki érés figyelembevételével, a 

családokkal együttműködve 

Feladataink: 

- az egészséges életmódhoz szükséges környezet biztosítása 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

- a gyermekek gondozása, testi, lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

- a testi képességek fejlődésének elősegítése 

- a gyermekek egészségének megőrzése, védelme, edzése 

- az egészséges életmód, a testápolás, tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlen zsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

- a szokás és szabályrendszer kialakítása a családok bevonásával 

- amennyiben szükséges, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátása külső szakember bevonásával 

Tisztálkodás területén: 

- megismertetni, bemutatni és gyakoroltatni a tisztálkodási folyamatokat, azok 

sorrendiségét, technikáját, a higiéniai szokásokat  

- a gyermekek egyéni gondozásához kapcsolódó munkafolyamatok figyelemmel 

kísérése és jó szokásaikban való megerősítése  

- a napirend keretei között elegendő idő biztosítása a testápolási teendők egyéni tempó 

szerinti elvégzésére 

Étkezés területén: 
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- a kulturált étkezési szokások kialakításához szükséges feltételek, nyugodt, esztétikus 

környezet, eszközök biztosítása 

- az egyéni igények figyelembe vétele 

- a korszerű táplálkozási szokások kialakítása 

- a korábban ismeretlen ételek, magvak megkóstolására lehetőség biztosítása 

- a diétás gyermekek étkezésének gondos odafigyelése 

- a napi vitaminbevitelre való gondoskodás, gyümölcs és zöldség fogyasztással 

Öltözködés területén: 

- elegendő időt és segítséget biztosítani az öltözködésben, vetkőzésben és a ruházat 

elhelyezésében kor és fejlettségi szint szerint 

- az önállósodás segítése 

Mozgás területén: 

- lehetőség biztosítása változatos mozgástevékenységre  

- a gyermekek levegőzésének biztosítása minden nap, mínusz tíz fokig 

Pihenés: 

- lefekvéskor meséléssel, altatódal éneklésével, imádkozással a nyugodt légkör 

megteremtése 

- az óvodapedagógus testközeli jelenlétével, simogatásával, otthonról hozott alvós 

játékkal a gyermek nyugalmi állapotának támogatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- legkésőbb az óvodáskor végére a gyermekek önállóan tisztálkodnak, fésülködnek, 

öltözködnek, étkeznek 

- igénylik a kulturált étkezés és az asztal esztétikumának rendjét 

- megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek 

- rendet tartanak maguk körül, vigyáznak környezetük tisztaságára 

- szívesen kezdeményeznek mozgásos tevékenységeket 

2.3.1 Egészségfejlesztési program 

Az egészségfejlesztés célja  

Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. 

§határozza meg, mely szerint: 

 (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, 
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egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési- oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.  

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés 

olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési- oktatási 

intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti 

működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy 

befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását 

idézze elő.  

Az óvodai egészségnevelés általános feladata  

20/2 012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek  

- az egészséges táplálkozásra,  

- a mindennapos testnevelésre, testmozgásra, 

- a testi és lelki egészség fejlesztésére, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzésére, 

- a bántalmazás és erőszak megelőzésére, 

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtásra, 

- a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Intézményi célok 

- Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és 

védelme.  

- Környezettudatos magatartásformák kialakítása.  

- Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.  

- Helyes napirend és életrend kialakítása. 

- Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása. 

- A szabadidőhasznos eltöltése.  

- Testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében.  
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Fontos alapelv, hogy az intézmény minden dolgozója arra törekedjen, hogy egészséges 

környezet vegye körbe a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Tudatosodjon 

gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte. Értsék meg az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges 

életmód utáni igény. Környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a 

szülőföld, a lakóhely, az óvoda esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében. 

Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, 

együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra 

irányuló személyes attitűdöket. Alapozzuk meg a konfliktuskezelés, együttműködési 

készség, döntési képesség, érzelmi, indulati állapot kezelésének módszereit a 

foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek nyújtotta lehetőségek maximális 

kihasználásával. Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek. 

Kiemelt feladatok  

Egészséges életmódra nevelés  

a. Személyi higiénia fejlesztése  

Az alapvető személyi higiénia kialakítása a gyermekekben, a példamutatással kezdődik. 

Minden óvodában dolgozó munkavállalótól elvárjuk a tiszta és ápolt megjelenést. 

Mivel a felnőtt minta a tanulási folyamatok alappillére, ezért nagyon fontos a minták 

közvetítése. Magában foglalja a testi szükségletek kielégítését, a testi gondozást és a 

test épségének védelmét.  

A test tisztán tartásakor a bőr a fogak, a haj, az érzékszervek, a körmök ápolását tartjuk 

elsődlegesen fontosnak, valamint a WC használat és a papírhasználatot és a réteges 

öltözködést Az öltözködési szokások kialakításával, a ruházat higiéniájával, a tárolással 

is fontos feladat hárul ránk.  

Célunk: a személyi higiénia iránti igény kialakítása, a gyermekek egészségének, testi 

épségének védelme  

Feladatunk: az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatás, gyakoroltatás, ellenőrzés 

és folyamatos korrekció. A feltételek biztosítása: minden gyermek számára biztosítják a 

szülők a saját személyi felszerelés- jellel ellátott törölközőt, fésűt, fogmosó felszerelést, 

torna felszerelést, ágyneműt. A gyermeköltözőkben minden gyermek rendelkezésére áll 
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jellel ellátott szekrény (polc), ahol a saját ruházat, váltóruha, cipő tárolása megoldott. 

Tisztálkodáshoz rendelkezünk elegendő számú, a gyerekek méretének megfelelő 

mosdókagylóval, folyékony szappanadagolóval, körömkefével. A gyermekmosdókban 

biztosított az elegendő számú gyermek-méretű WC, melyekben elválasztó paravánokkal 

oldjuk meg az intimitást. A gyermekek számára biztosított orrtörléshez, orrfújáshoz a 

mindig elérhető helyen lévő papírzsebkendő, melynek higiénikus tárolására szintén 

gondot fordítunk. A nap bármely szakában minden gyermek számára rendelkezésre áll a 

vízfogyasztás lehetősége, a poharakat elérhető magasságban helyezzük el. Járványos 

időszakban fokozottan figyelünk a higiéniás szabályok betartására.  

b. Környezeti higiénia fejlesztése  

A kiemelt feladatunk, hogy olyan környezetet teremtsünk óvodánkban, ahol egészséges 

színtereket tudunk biztosítani a gyerekek számára. A csoportszobák és az egyéb helységek, 

az óvoda udvara, a kiszolgáló helyiségek egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a környezeti 

higiénia igény kialakulhasson a gyermekekben. Feladatunk, hogy a környezetünkben való 

tennivalókat felismertessük, pozitív viszonyt alakítsunk ki a környezetünkkel, és olyan 

megatartást alakítsunk ki a gyerekekben, mely a környezetvédő magatartást célozza. 

Példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a helyes környezeti 

higiénés tevékenységre szoktatás is feladatunk. Feladatunk a gyermekek környezetének 

optimális kialakítása, elrendezése mellyel a tevékenységekhez szükséges elegendő helyet 

biztosítjuk. A gyerekek környezetében lévő, és a gyerekek által használt berendezési 

tárgyak megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán 

tarthatók. Az eszközök, játékok tárolásának feltételei adottak, tisztán és rendben tartásukat 

folyamatosan elvégezzük. A helységekben folyamatosan biztosítjuk rövid, gyakori 

szellőztetésekkel a természetes levegőcserét. Gondoskodunk a helységek megfelelő 

mesterséges és természetes megvilágításáról. A rendszeres takarítás, portalanítás és 

porszívózás mindenki számára elemi követelmény.  

Az egészségre ártalmas anyagokat a gyermekektől jól elzárható helyen, az előírásoknak 

megfelelő módon tároljuk. Az óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő 

karbantartásáról gondoskodunk biztosítva a szilárd burkolatok balesetmentességét, a füves 

részek gondozását. Udvari eszközeink minden igényt kielégítenek, a szabványnak 

megfelelnek. Az udvari homokozóban a homokot szükség szerint cseréljük, illetve 

fertőtlenítjük. 
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c. Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása  

Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében a szülők támogatásával zöldség 

és gyümölcsnapokat szervezünk a csoportokban, illetve naponta két étkezés között 

/tízórai-ebéd/ megkínáljuk a gyermekeket gyümölccsel, olajos magvakkal, zöldséggel. 

A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését, amennyiben szakorvosi 

igazolással rendelkezik a gyermek, a konyhával történő egyeztetéssel megoldjuk, s 

fokozott figyelemmel kísérjük a gyermekek étkezését. Biztosítjuk a nap bármely 

szakában a folyamatos folyadékpótlást. Fokozott figyelmet fordítunk a gyerekek 

(közvetett módon a családok) étkezési szokásaira, Táplálkozási rendellenesség, túlsúly 

esetén szülővel egyeztetve, odafigyelünk az elfogyasztott étel mennyiségére. Biztosítjuk 

a kulturált étkezés feltételeit, a szükséges eszközök minden esetben elérhetőek és 

biztonságosan tárolva vannak elhelyezve. Mindegyik csoportunkban egyéni szokásrend 

alapján, akár önkiszolgálás, akár naposi munka során a gyermekekkel együtt történik a 

terítés. A feltálalt ételek elnevezését, folyamatosan tanítgatjuk, és egy-egy ismeretlen 

étel esetében arra ösztönözzük őket, hogy kóstolják meg, ne utasítsanak el valamit csak 

a kinézete alapján. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni 

az új ízeket. Megismertetjük a gyermekeket a természetes vitaminforrásokkal, 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, a különböző ásványi anyagokban gazdag növényi 

magvakkal. Célunk, hogy egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a 

korszerű táplálkozás igényét kialakítsuk bennük. Feladatunk a megfelelő étkezési 

szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés, és a helyes táplálkozásból eredő 

egészségmegőrző tevékenység. A családokkal való szoros együttműködés kialakítása az 

egészséges táplálkozás szokásainak terén is kiemelt feladat.  

d. A betegségek megelőzésére nevelés  

Az orvossal, védőnővel együttműködve, elsődleges feladatunk az, hogy elérjük, hogy 

beteg, fertőzés átadására képes gyermek az óvodát ne látogassa. A szülő az óvónők 

jelzésére illetve betegség esetén vigye orvoshoz gyermekét. A gyermek az óvodába 

járást újra, csak orvosi igazolás ellenében kezdheti meg, a többi gyermek 

felülfertőződésének megelőzése érdekében. A megelőzés alapja a személyi higiénia 

betartása, a rendszeres kézmosás, zsebkendő használat, a közös használati tárgyak, 

játékszerek tisztántartása. Az egészségvédő szokások kialakításával feladatunk 

ismeretek közlésével, a helyes magatartás begyakoroltatásával a gyerekek felkészítése 
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a gyakrabban előforduló betegségek megelőzésére, a védekezéshez szükséges 

magatartásformák begyakorlása a célunk. Az egészséges gyerekek védelmében az 

óvodában észlelt megbetegedéskor a gyermeket elkülönítjük, és gondoskodunk róla, 

hogy minél előbb megfelelő ellátásban részesüljön. Az óvodába kijáró védőnővel 

rendszeres kapcsolatot tartunk fent, ha a helyzet indokolja, akkor akár több szűrést is 

beiktatunk. Fejtetvesség megelőzésére rendszeresen adunk ki tájékoztató anyagot, amit 

a faliújságokon, szülői értekezleteken, ill. szóróanyagon is jelzünk. Az egyéni 

tisztálkodási eszközök rendszeres tisztántartását, fertőtlenítését fokozottan figyelemmel 

kísérjük, a járványos időszakban kiemelt figyelmet fordítva a feladatra. Dajkáink a 

kilincsek és a gyakran érintett tárgyak fertőtlenítésére gondosan odafigyelnek. Vírusos 

időszakban a higiéniai szabályok betartására fokozottan odafigyelünk. A betegségek 

megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően megteremtjük a gyermekek 

edzéséhez, rendszeres mozgáshoz szükséges feltételeket, minden adódó lehetőséget 

kihasználunk a levegőzésre, sétára, kirándulásra.  

e. Napi rendszeres testmozgás, testedzés  

Korunk rohanó világában, a mindennapi mozgás feladata felértékelődött, hiszen a 

technika gyors fejlődésével egyre több a mozgásszegény életmódot folytató család. 

A szülőket ötletekkel, buzdítással, helyes példa mutatásával segítjük a mozgás 

fontosságának megértésére. ,A mozgásszegény életmód könnyen vezethet odáig, 

hogy romlik hosszú távon a szellemi képesség is, elhízás is gyakori velejárója a 

helytelen életmódnak. Ennek megakadályozása, a gyerekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése érdekében óvodánk biztosítja a mindennapi mozgást. A 

mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életben 

elsődleges feladat. A közös, örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik is 

kiszélesednek. E nevelési terület a mozgásszervek alakítását, alapvető 

mozgáskészségek kimunkálását, az önálló testedzésre történő nevelést, a változatos 

mozgástevékenységek megvalósulását jelenti.  

Fontos feladat:  

- szabadban tartózkodás igényének kialakítása  

- a testedzés (mindennapos tornák, mozgás tevékenységek) szokássá alakítása  

- mozgásigény kielégítése  

- mozgáskedv megőrzése  



15 
 

- kondicionálás  

- délutáni mozgásos programok fakultatív felajánlásával a nagyobb mozgásigényű 

gyermekek mozgásának kielégítése  

- réteges öltözködés fontosságának tanítása a mozgás során  

A mozgás foglalkozások szervezésénél az egyéni képességeket messzemenően 

figyelembe vesszük. A balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartására kiemelt gondot 

fordítunk. Elegendő hellyel, biztonságos eszközökkel, szellőztetéssel, tiszta padlóval 

biztosítjuk a feltételeket. Figyelemmel fordulunk a betegségből lábadozó, gyenge 

fizikumú gyerekek foglalkoztatására, illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre. 

Odafigyelünk, hogy az eltérő adottságú gyerekek számára is jelentsen sikerélményt a 

testmozgás (pozitív megerősítés) A testmozgás az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével játékos, táncos elemeket is tartalmaz. A megelőző preventív jellegű 

feladatokat és tornagyakorlatokat az óvodapedagógusok beépítik a napi mindennapos 

testnevelésbe. A székhelyintézmény tanára alapozó mozgásfejlesztést végez, mellyel 

segíti a felzárkóztatást. A szülőket változatos programok keretében vonjuk be azokba a 

rendezvényekbe, melyek az egészségfejlesztést szolgálják (apák napja). A városban jól 

működő Sportágválasztó napra a szülők nagy része elviszi gyermekét, mellyel a 

mozgáskedv felkeltése a cél. 

f. Balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás  

A 20/2012. (VIII.31.) rendelet 168. §-a rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézményben 

a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 

figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. Feladatunk, hogy olyan környezetet 

teremtsünk, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási 

formák kialakítására. Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, 

hogy a gyermekek részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges 

ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy baleset veszélye fennáll vagy azt, hogy a 

gyermek balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden 

dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az óvoda munka és tűzvédelmi szabályzatát 

valamint a tűzriadó tervet. Az óvónők és a pedagógiai munkát segítők (dajkák, 

pedagógiai asszisztens) az óvodai élet egésze alatt kötelesek a rájuk bízott gyermekek 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni a rendet megtartani és a baleset-

megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni. Az óvónők kötelesek a 
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gyermekekkel az egészségük testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat 

ismertetni. Az óvodán kívüli és belüli foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra 

felhívni figyelmüket, és elmondani a tilos és elvárható magatartásformákat. A nevelési 

év megkezdésekor ismertetni kell a közlekedési szabályokat, balesetvédelmi 

előírásokat, a csoportban leszabályozott balesetvédelmi előírásokat. Az óvoda vezetője 

az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi szemlék 

keretében rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben az óvodában baleset történik, az 

elsősegélynyújtást követően azonnal mentőt, orvost kell hívni, illetve a szülőt értesíteni 

kell. Ha a baleset bekövetkezett, azt nyilvántartjuk, a KIR-ben rögzítjük és 

haladéktalanul kivizsgáljuk. Minden óvodapedagógusunk egész évben a saját 

csoportjában minden olyan tevékenység előtt, mely veszélyt hordozhat, felhívja a 

figyelmet a betartandó szabályokra a veszély forrásaira.  

Elsősegélynyújtás: Az óvodai elsősegélynyújtás legfontosabb eleme a balesetek 

megelőzése. Fontos, hogy a gyermekek rájöjjenek, hogy a balesetek egy kis 

odafigyeléssel és óvatossággal elkerülhetők. Az óvodapedagógus feladata, hogy felhívja 

figyelmüket, hogy egyes tárgyak pl.: mászóka, korlát, és helyzetek, pl. fogócska, 

sorversenyek, milyen veszélyforrást hordoznak. A gyermekeknek tudniuk kell, hogy mi 

a teendőjük baleset esetén-segítséget hívni, felnőttnek szólni.  

Szociálhigiénés egészségfejlesztés  

a. Egészséges életvezetés  

A Nkt.62.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a pedagógus kötelessége, hogy a gyermek 

testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtegyen 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. Az óvodai napirend kialakításakor 

törekszünk arra, hogy alkalmazkodjon a gyermekek igényeihez és kellően rugalmas 

legyen. Az egyes tevékenységek biztosítják az aktív és a pihenő szakaszokat. A 

rendszeresség és az ismétlődő tevékenységek érzelmi biztonságot nyújtanak a kicsik 

számára. Minden esetben arra törekszünk, hogy a gyerekek társas kapcsolatai 

kiegyensúlyozottak legyenek. Minden adódó lehetőséget kihasználunk, mellyel a 

családi életre nevelést segítjük elő, így a családi munkamegosztás fontosságára, az apai 
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és anyai hivatás szépségét emeljük ki. Célunk, megóvni a gyermeket az 

idegrendszerükre ható káros hatásoktól.  

 

b. Stressz kezelés  

Az óvodai napirendünkben minden esetben biztosítjuk a rendszerességet és a 

rugalmasságot. Az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztens bevonásával 

közösen elfogadott álláspont alapján, kerüljük a sürgetést és ügyelünk arra, hogy 

feleslegesen ne várakoztassuk a gyerekeket. Törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső 

terei biztonságot sugározzanak, berendezési tárgyai a gyerekek méretéhez igazodjanak. 

Igyekszünk kiküszöbölni minden zavaró ingert, mint a folyamatos erős zajforrás, vibráló 

fény. A konfliktusok csökkentésével igyekszünk csökkenteni, kizárjuk a 

megkülönböztetést és az agressziót. Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a 

beszélgetés, meghallgatás, személyre szóló figyelem. 

c. Egészségre káros szokások megelőzése  

Az egészségre káros hatásokról beszélgetéseket folytatunk a gyermekekkel.  

Ezt támogató témák:  

-  alkoholfogyasztás  

- indokolatlan gyógyszerfogyasztás  

- dohányzás  

- elhízás 

 Célunk, hogy olyan képet alakítsunk ki a veszélyekről, melyek a későbbi életük során 

megvédi őket a káros szenvedélyektől.  

Feladatunk, hogy a gyerekek megismerjék az egészség megvédését szolgáló 

tevékenységeket. A jó példa, a helyes életvitel és a harmonikus létforma elsődleges. A 

helyes táplálkozás kialakításában a szülők által szponzorált zöldség és gyümölcsnapok 

rendszeressége segít.  

d. Érzelmi nevelés  

Az óvoda szerepet vállal a családi nevelés erősítésében, melynek során fontos az érzelmi 

biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör. Az óvodai 
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beszoktatás, meghatározó időszak az óvodás gyermekek számára, mert alapvetően 

befolyásolja, a gyermek óvodához fűződő kapcsolatát. Az óvodáskorban az erkölcsiség az 

egymásra figyelésben, az együttműködésben, a segítségadásban nyilvánul meg. A 

gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó keresztényi értékekre épülő értékrend, 

derűs kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi körül. A gyermekekkel való bánásmód 

őszinte, barátságos, szeretetteljes, határozott, következetes, minden gyermekkel elfogadó, 

toleráns, minta értékű. A nevelésben az egyéni bánásmód elve érvényesül.  

Célunk a gyermek szociális érzékenységének fejlesztése, erkölcsi tulajdonságainak 

(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, türelem) és akaratának 

(önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), 

szokás- és normarendszerének megalapozása, a szociális hátrányok enyhítése. 

Lelki egészségfejlesztés (pszicho-higiénés egészségfejlesztés)  

a. Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés  

Célunk, hogy a közösségbe érkező minden gyermeket szeretetteljes fogadtatás várja. 

Feladatunk, hogy olyan pedagógia légkör várja nap, mint nap a gyermeket, ahol az egymásra 

figyelés, a nyugalom biztosított. Minden itt dolgozó felnőttet el kell, hogy fogadja a 

másságot, s kívánalom, hogy előítélet nélkül bánjanak a gyermekekkel. Mivel óvodánkban 

integrálunk, fontos követelmény az a hozzáállás a felnőttek részéről, hogy minden 

gyermeket egyformán elfogadjanak. A szeretetteljes együttműködés és elfogadás fontos 

velejárója az integrálásnak. Zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus 

kapcsolatok alakítása az egyén és a közösség között, a konfliktusok megoldása, a 

személyiség kreatív kibontakoztatásával megfelelő mintát követve fontos teendőnk. Az 

utánzás, azonosulás, belsővé válás után ösztönzéssel, motivációval, és az olyan szokások 

kialakítása a célunk, melyek segítik a más társadalmi közösségbe való beilleszkedést 

elsődlegesek a tervezések során is. A hatályos esélyegyenlőségi törvények betartását minden 

esetben szem előtt tartjuk. Az óvodáinkba járó integrált gyermekek érdekeit betartjuk és 

betartatjuk. A többi gyermekkel történő együttnevelés során igyekszünk, pozitív példával 

elöl járni. A sajátos nevelési igényű gyermeket a pedagógiai programunk alapján látjuk el. 

b. Egészségnépszerűsítő feladatok, tevékenységek óvodánkban 

Az iskolafogászattal kötött megállapodás szerint évente egy alkalommal szűrések történnek, 

ahol a szűrést követően tanácsokkal látják el a gyerekeket, írásban a szülőket a fogápolással 
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esetlegesen a fogszabályozással, vagy egyéb beavatkozással kapcsolatban. A védőnő 

tisztasági szűréseket végez, igény szerint és alkalmanként is. Az egészséghetek élő 

programok az intézményben, ahol a védőnő bevonásával tesszük még szakszerűbbé a 

foglalkozást.  

c. Feladatok és tevékenységek az egészségfejlesztésért  

Feladat Tevékenység Felelősök Határidő 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

papír, műanyag, 

fém hulladék külön 

gyűjtése az egyéb 

hulladéktól 

A csoportban 

dolgozó 

pedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztens 

Egész évben 

folyamatos 

Kirándulások 

óvoda környéki 

élményszerző séták, 

buszos kirándulások 

óvodapedagógusok, 

ill. a felelős 

pedagógus 

alkalmanként, ill. 

munkaterv szerint 

Balesetvédelmi 

oktatás 

Ovi-zsaru program 

minden csoport 

részvételével 

rendőrség, 

óvodapedagógusok 

alkalmanként, 

megbeszélés szerint 

Az intézményen 

kívüli 

ismeretszerzés 

biztosítása 

székhelyintézmény 

egyes programjain 

való részvétel 

tagóvoda vezető, 

igazgató, 

óvodapedagógusok, 

tanárok 

munkaterv szerint 

Város kulturális 

intézményeinek 

rendezvényi 

a témához 

kapcsolódó 

múzeumpedagógiai 

foglalkozás, 

könytárlátogatás, 

színházlátogatás, 

hangverseny 

látogatás 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok, ill. a 

felelős pedagógus 

munkaterv szerint, 

illetve alkalmanként 

Egészséghét projekt 
zöldség, gyümölcs, 

vitaminok, olajos 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

a csoport tematikus 

terve, 
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magvak, 

gyógynövények 

tevékenységterve 

szerint 

Gyümölcs, zöldség 

fogyasztás 

két étkezés között 

felkínálva 

a csoportban 

dolgozó pedagógus, 

dajka 

naponta 

Természetvédelmi 

és jeles napok 

megünneplése, 

téma, projekt 

szerinti 

feldolgozása 

megfigyelések az 

évszak 

változásaival, 

közvetlen és tágabb 

környezetünk 

nővény és 

állatvilágának 

megismerése 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

tevékenységterv 

szerint 

Társadalmi 

környezet 

megismerése 

a város épületeinek, 

különböző 

építményeinek 

megismerése, 

lakóhelyünk,  

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

tevékenységterv 

szerint 

Testünk, 

testrészeink 

érzékszerveink 

testünk 

funkciójának 

megismerése 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

tevékenységterv 

szerint 

Az orvos gyógyító 

munkája 

betegségek 

megelőzése, 

gyógyítása, 

gyógynövények 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

tevékenységterv 

szerint 

Hagyományaink, 

jeles napok, 

ünnepek 

nemzeti ünnepeink, 

hagyományaink 

megünneplése 

a csoportban 

dolgozó 

pedagógusok 

Munkaterv szerint 

 

2.4 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi 
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biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye 

körül.  

Mindezeket figyelembe véve odafigyelünk, hogy a gyermeket már az óvodába 

lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. A személyes törődéssel, a beszoktatás, 

befogadás időszakában, a családoknak nyújtott segítség adással. a szülő-pedagógus 

közötti információ cserével kívánjuk mindezt könnyebbé tenni.  

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség), és akaratának (önállóság, önfegyelem, 

kitartás, feladattudat, szabálytudat), szokás és normarendszerének megalapozása.  

Alaposan átgondolt, megszervezett napi tevékenységeink, programjaink, ünnepi 

alkalmaink segítik a felsorolt tulajdonságok alakítását.  

A gyermekek nyitottságára építve megismertetjük a gyermekekkel szűkebb és tágabb 

környezetüket, mely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a 

hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.  

Az óvodapedagógusok és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése modellértékű, hiszen mintát kell, hogy adjon a 

gyermekeknek és az óvodába érkező felnőtteknek egyaránt.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében hatványozódik az óvoda 

együttműködő szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

Felnőtt-gyermek kapcsolat: 

A felnőtt-gyermek kapcsolat az alapja minden pedagógiai munkának. Fontos, hogy 

ezt a kapcsolatot kölcsönös bizalom hassa át. Igen fontos az érzelmi támaszt nyújtó 

meleg nevelői attitűd. Az óvodapedagógus személyiségének modell értékével hat a 

csoportszerveződés folyamatára, serkentője a gyermekek egyéni fejlődésének. A 

pedagógus viszonya egy-egy gyermekhez szándéka ellenére is kihat a csoporton 

belüli kapcsolatra. A gyermekek érzékenyen reagálnak a felnőtt érzelmeire, ezért 

minden gyermekhez szeretettel, megértéssel fordulunk. A gyermekeknek meg kell 

érezniük, majd megérteniük, hogy mit tart helyesnek a felnőtt, és mit miért utasít el. 

A gyermekek kezdetben érzelmileg, később belátás alapján azonosulnak azzal az 

értékrenddel, amit az óvodapedagógus közvetít számára, ezért magatartásunk 
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barátságos, szeretetteljes, őszinte, következetes, ha szükséges határozott, mely az 

óvoda közösségének minden dolgozójára érvényes.  

 

Gyermek-gyermek közötti kapcsolat:  

Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt 

számon tartják, szükség van rá. A kortárs kapcsolatok jelentős szerepet töltenek be a 

gyermek személyiségfejlődésében, hatást gyakorolnak a szocializációra. Ehhez az 

óvodai nevelés, mással nem pótolható színteret biztosít a gyermek életében. A 

gyermek-gyermek közötti kapcsolat több szempontból is fontos a gyermek 

személyiségfejlődésében. Segíti az én tudat kialakítását, megerősödését. Az én-kép 

a különböző tevékenységek során és a kapcsolatokban differenciálódik. A gyermek 

életében a közösség iránti igény korán jelentkezik. Az együttlét biztonságot ad, 

kielégíti a gyermek közlésigényét és egyúttal örömforrás is. A másik gyermek fontos 

utánzási modell és ugyanakkor segít az önismeret kialakulásában. El kell érnünk, 

hogy a gyermekek figyeljenek egymásra, legyenek képesek beleélni magukat más 

gyermek helyzetébe. A felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat alapja a 

bizalom, mely feltétele minden emberi együttlétnek. 

2.4.1 Keresztényi erkölcs 

A keresztény nevelés komplex módon jelen van az óvodai nevelés valamennyi 

területén, így az erkölcsi nevelés során is.  

A keresztényi erkölcs az istenszeretetből fakad és az Ő iránta érzett szeretetből 

következik. Hiszen, ha szeretünk valakit, törekszünk a kedvében járni. Ezért, nekünk, 

pedagógusoknak és a nevelői munkát segítőknek kötelességünk a Krisztustól tanult 

erényeket, mint a felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség kiemelten fejleszteni. 

Az óvodában gyakorolható testi és lelki cselekedetek, melyek a keresztényi erkölcsi 

nevelést segítik: 

- ételt adni a saját ételből az éhező társnak 

- italt adni a szomjazónak 

- játékot, ruhát adni a szegénynek 
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- imádkozni a bajba jutott csoporttársért 

- meglátogatni a beteg társat 

- jóra inteni, a helytelenül viselkedő társat 

- a tanulásban segíteni a társat 

- vigasztalni a szomorú társat 

- megbocsátani a társnak 

A jézusi parancs:  

„…amit akarsz, hogy neked tegyenek, te is tedd meg másnak!” (Lk 6,31) 

Fontos számunkra: 

-  a keresztényi közösség kialakítása, s a kialakult közösség megerősítése.  

- a székhelyiskolával és a plébániával való szoros és hatékony kapcsolat, 

együttműködés erősítése. 

- a közösségi érzés és tudat fejlesztése a keresztényi értékek mentén. 

Céljaink: 

- az erkölcsi, szociális érzékenység, akarati tulajdonságok fejlesztése, az én tudat 

erősítése, melynek során teret kap a gyermekek önkifejező törekvése is 

- az igazságosságra, a becsületességre nevelés 

- a szülők, nagyszülők, pedagógusok és a nevelői munkát segítők tiszteletére nevelés 

- a gyermekek biztonságérzetének, önbizalmának erősítésével a társas kapcsolatok 

elősegítése 

- a különbözőségek elfogadására és azok tiszteletére nevelés 

- a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, az értékre és 

azok megbecsülésére nevelés 

- a szülőföldhöz, a hazához fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása 

- az együttműködés szabályainak, a csoport normáinak kialakítása, fejlesztése 

- a családi nevelés tiszteletben tartása mellett a család és óvoda kapcsolatának erősítése 

Feladataink: 

- olyan szeretetteljes, nyugodt légkör, szokás-és normarendszer megteremtése, mely a 

gyermekek biztonságát, fejlődését szolgálja 

- valamennyi nevelési területen felfedeztetni a keresztény erkölcsi értékeket, melyek 

közül kiemelkedő a szeretet 

- szeretetteljes, empatikus, odaadó magatartás követése 
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- jelenjen meg a szemléletmódban, hogy minden gyermekben a pozitív tulajdonságra 

építünk, összhangban a keresztény nevelési elvekkel, ugyanakkor a reális kép 

kialakítása érdekében az értékelés reális legyen  

- az érzelmek minél magasabb szinten történő kifejlesztése a gyermekben  

- támogatni gyermekeink önálló véleményalkotását, döntéshozatalainak fejlődését 

- segíteni a társas kapcsolatok alakulását, az összetartozás élményének erősítését, 

melyhez hozzátartozik, az is hogy tudjanak egymás örömének örülni 

- kialakítani gyermekeinkben a konfliktushelyzetek békés megoldására törekvését, 

hangsúlyozva, hogy nem a gyermek, hanem a cselekedet, a tett a rossz 

- a viselkedési, udvariassági formák gyakoroltatása 

- a tehetségígéretek támogatása 

- a hátrányos helyzetű, SNI-s, BTM-es gyermekek segítése, fejlesztése 

- hagyományok ápolása 

- a családokkal való jó kapcsolat erősítésére a bizalom növelése, beszélgetésre, 

találkozásra lehetőséget adó programok, nyílt napok, ünnepélyek szervezése 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen járnak óvodába, megtalálják helyüket a csoportban, az óvodában 

- képesek a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni 

- a kudarcot megpróbálják elviselni 

- képesek vágyaik teljesítésének késleltetésére 

- mások érzelmeit felismerik, saját érzelmeit pedig kontrollálni tudják 

- a csoport szokás-és szabályrendszerét ismerik és azt tetteikben is érvényesítik 

- konfliktushelyzetet többnyire önállóan oldanak meg, vagy felnőtt segítségét kérik 

- elfogadják a másságot 

- koruknak megfelelően kialakult igazságérzetük, felelősségérzetük, döntéshozó 

képességük 

- ismerik és betartják az udvariassági szokásokat, érkezéskor, távozáskor köszönnek 

- büszkék magyarságukra, keresztény közösségükre 

2.5 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Ennek hatékony, eredményes végzésére beszélő környezetet alakítunk ki, s 

személyes példaadással, megfelelő hangerővel és hangsúllyal, tiszta, érthető 

kifejezésmódunkkal mintát adunk a gyermekeknek.  
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Fontosnak tartjuk az anyanyelvi kultúra széleskörű megismerését, így a népi és 

kortárs művek megismerését egyaránt.  

Napi szinten lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyugodt légkörben minden gyermek 

beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. A beszédben aktív gyermekeknek 

lehetőséget adunk a megszólalásra, ezzel egyben ösztönözve a nehezen 

megnyilvánuló gyermekeket a beszédre. Az iskolába készülő gyermekeket arra 

neveljük, hogy ne vágjanak egymás szavába, a beszélőt türelmesen hallgassák végig.  

Az anyanyelvi játékoknak szintén napi szinten helye van az óvodai nevelés, fejlesztés 

során. Ezek a játékok fejlesztik a szókincset, az artikulációt, a mondatalkotást, az 

összefüggő beszédet és segítik az egymás közti párbeszédet. 

Az értelmi fejlesztés változatos tevékenységeken keresztül valósul meg, s szoros 

kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció fejlődésével.  

Az óvodánkba kerülő gyermekek beszéd- és kommunikációs képességei elsősorban 

a család szocializációjától függ, ami esetenként előnyös, de hátrányos helyzetet is 

teremthet.  

Céljaink: 

- az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

- a beszédkedv felkeltése és fenntartása 

- a kognitív képességek fejlesztése 

 egyre pontosabb és valóság hűbb észlelés 

 reproduktív emlékezet 

 a figyelem, összpontosításra való képesség 

 problémamegoldó képesség 

 kreatív gondolkodás 

 fogalmi gondolkodás fejlesztése 

- a beszédhallás és szövegértés fejlesztése 

- a verbális és nonverbális képesség fejlesztése 

- az ismeretek rendszerezése és bővítése 

Feladataink: 

- nyugodt, elfogadó és szeretetteljes légkör megteremtése a mindennapi spontán és 

irányított beszélgetésekhez, a csendes percek, beszélgető körök lebonyolításához 
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- a gyermeki kíváncsiságra épülő ismeretszerzés, tevékenykedtetés 

- változatos tevékenységekkel a kognitív képességek fejlesztése 

- a mindennapi mesével, népi, dramatikus játékokkal a gyermekek szókincsének 

folyamatos bővítése 

- bátorítani a gyermekeket a kommunikációra 

- a metakommunikáció fejlesztése 

- a folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség alakítása 

- minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása 

- együttműködés a családokkal, logopédussal 

- differenciált, egyéni bánásmód és fejlesztés biztosítása, tehetségígéretek fejlesztése, 

hátrányok kompenzálása, felzárkóztatás 

- a gyermekek fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok 

tervezése és beépítése a gyakorlatba 

- a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó valamint a migráns gyermekek 

differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátításában 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- bátran, szívesen kommunikálnak társaikkal, felnőttekkel 

- ismerik a kommunikáció különböző formáit 

- érdeklődésük sokoldalú, elemi ismereteik vannak önmagukról és környezetükről 

- képesek a hangok észlelésére, helyes képzésére 

- élményeiket összefüggően mondják el 

- beszédfegyelmük megfelelő 

- helyesen használják a névmásokat, névutókat 

- önfegyelmük, feladattudatuk kialakult 

- tartós figyelmük, bevéső és felidéző képességük kialakult 

- tevékenységükben kitartóak 

- tudnak szemkontaktust teremteni 

- felismerik az ok-okozati összefüggéseket 

2.5.1 Az óvodapedagógus sajátos, speciális feladatai: 

A gyermekek fejlődésének elmaradása mögött előfordul, hogy tanulási zavar áll. A 

tanulási kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését az óvodában 

mihamarabb meg kell kezdeni, hogy a lemaradás ne legyen behozhatatlan.  
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A pedagógus feladatai: 

- a tanulási zavarok megelőzése és kiszűrése 

- a tanulási képességet meghatározó funkciók fejlesztése 

- a testséma, a lateralitás, térorientáció, koncentrációs képesség, finommozgás, 

ritmusérzék, artikuláció, sorba rendezés képességének fejlesztése 

- a fejlődésben lemaradt, vagy stagnált gyermekek pedagógiai szakszolgálathoz 

küldése 

- a részképesség zavarral küzdő gyermekek egyéni segítése, együttműködés a 

szakemberrel 

3. Az óvodai élet tevékenységi formái 

3.1 Hitre nevelés, lelki beszélgetések 

Az óvodai mindennapokat keresztény szellemű nevelésünk hatja át. Ennek gyakorlati 

megvalósítása a napi imák segítségével történik, hiszen az imádságra nevelés a hívő 

élet alapja. Könnyebb a feladatunk, ha a csoportokban van néhány olyan gyermek, 

akinek a családjában természetesek a közös imádságok, s már magukba szívták az 

imádkozás örömteli érzését.  

Vallásos tartalmú programok, tevékenységek, élmények által gazdagítjuk a 

gyermekek mindennapjait. A délelőtt lezárásaként szőnyeget körbeülve pár percre 

elcsendesedünk, rövid imával, fohásszal, hálaadással énekkel a Teremtő és egymás 

felé fordulunk. A naponta előforduló lelki beszélgetések, étkezés előtti és utáni imák, 

a pihenés előtti fohászok, a templomlátogatások elősegítik az élő Istennel való 

kapcsolat növekedését, az erkölcsi tulajdonságok fejlődését. A közös élmények, 

tevékenységek a csoport közösséggé formálását is erősítik. Az énekek és imák 

váltakozásával élménnyé tehetjük az imádságos együttléteket. A gyermekek szinte 

észrevétlen megtanulják az alapvetőbb imákat. Célunk, hogy egy idő után merjenek 

saját szavaikkal kérni, hálát adni, köszönetet mondani mindazért, amit Istentől 

kaptunk.  

A keresztény nevelésünk forrása a Szentírás. A Biblia Ó-és Újszövetségi részei közül 

azokat építjük be a mindennapokba, melyek megfelelnek az óvodás korú gyermekek 

sajátosságainak.  

Céljaink: 

- a keresztény nevelés támogatása 
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- annak megéreztetése, hogy Isten nagy családjához tartozunk 

- Isten szeretetének megéreztetése 

- a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése /öröm, 

hála, megbecsülés, felelősségvállalás, óvás, védés stb./ 

- ismerjék meg a gyermekek a vallásos környezetet, legyen módjuk 

tapasztalatszerzésre, élménygyűjtésre, ezek közös feldolgozására 

- ismerjék meg a katolikus vallási élet eszközeit, jelképeit, szimbólumait 

- gyakorolják a Krisztustól tanult erényeket, mint a felebaráti szeretet, megbocsátás, 

segítőkészség, önzetlenség, bűnbánat, jóság, szófogadás stb 

Feladataink: 

- a feltétel nélküli szeretet biztosítása  

- a gyermekek személyiségének keresztény szellemű formálása 

- a teremtett világ csodájának megláttatása 

- a teremtett világ védelmére, óvására nevelés 

- örömteli vallásos ünnepek, élmények megélésének biztosítása 

- elfogadó légkör kialakítása 

- más felekezetű családok szokásainak elfogadtatása 

- családok bevonása az egyházközösség életébe 

- az ünnepek érzelmi tartalommal való megtöltése 

- a keresztényi erények megtapasztaltatása /felebaráti szeretet, megbocsátás, 

segítségadás, jóság, türelem, szerénység, tisztaság, becsületes munka, öröm, hála/ 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- tudjanak testvéri szeretettel közösségben működni 

- alakulóban lévő személyiségjegyeik megmutatkozzanak 

- tudjanak rácsodálkozni a természet szépségeire, a teremtett világra 

- tudják egymás másságát elfogadni 

- alakuljon ki a hitéleti tevékenység iránti igényük 

- viselkedésüket, tevékenységeiket a keresztényi erények jellemezzék 

- tudjanak keresztet vetni 

- tanuljanak meg néhány rövid imát 

- örömmel imádkozzanak, és szívesen látogassanak el a templomba 
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3.2 Játék 

„ A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az 

óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.” /Alapprogram/ 

A kisgyermek első játék tapasztalatait, élményeit a családban szerzi, ahol a gyermek 

játszótársa a szülő. A család utánozható mintát ad a gyermeknek a 

játéktevékenységre, amit az óvodában továbbfejlesztünk. Az óvodapedagógus válik 

mintaadóvá, s majd, amikor a szabad játékfolyamat már kialakult a csoportban, a 

pedagógus bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé válik, ha a 

játékfolyamat elakad. A felnőtt barátságos, tapintatos jelenléte lehetővé teszi a 

gyermekek közötti jó játékkapcsolat kialakulását.  

A jó játék áthatja a gyermek minden tevékenységét, fejleszti az egész személyiségét, 

gondolkodását, mozgását, szabálytudatát, önfegyelmét, társas kapcsolatait. A játék 

során a gyermek megtanul alkalmazkodni, konfliktushelyzetet kezelni, kudarcot 

tűrni, s a felnőttek szerepeivel azonosulva viselkedésmintát elsajátítani.  

A játék kiemelt jelentősége óvodánk napirendjében, játékos tevékenységek 

szervezésében mutatkozik meg, valamint tükröződik a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése is. A szabad játékba integráljuk a különböző tevékenységformákat, 

melynek során a testséma, az „én” megismerése, a mozgás, a gondolkodás, a 

percepció, a kommunikáció fejlődni tud. A játék tükrözi a gyermek értelmi szintjét, 

valamint szocializációs képességét.  

A játék lehet szabad játék és az óvodapedagógus által kezdeményezett játék. 

A szabad játék során az óvodapedagógus biztonságot adó jelenlétével biztosítja a 

gyermekek számára az önállóságot és a szabadságot: 

 a játéktevékenység kiválasztásában 

 a játékeszközök megválasztásában 

 a társak megválasztásában 

 a gyermeki játékötletek megvalósításában 

 a játszóhely megválasztásában és kialakításában 
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A kezdeményezett játék során az óvodapedagógus pedagógiai szándékkal, olyan 

helyzetet teremt, melyben az adott gyermek vagy gyermekek érdeklődésének és 

fejlettségének megfelelő játéktevékenységet kínál fel.  

A gyermeknek joga van a felkínált játékra „nemet”mondani. E játékfajtát, mint 

eszközt és módszert tudatosan alkalmazzuk a fejlesztés érdekében, egyénre 

szabottan, differenciáltan, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre különösen 

odafigyelve.  

Az óvodában megjelenő játékfajták: 

 Gyakorló játék 

A gyakorló játék a mozgás, cselekvés ismételgetéséből fakadó sikerélmény 

/játékszerek rakosgatása, tologatása stb./, 3-4 évesek játéka. 

 Szimbolikus szerepjáték 

A szocializáció, a felnőtt minta követésének, erkölcsi értékek kialakításának 

színtere. Ez a játék elsősorban a gyermekek élményeit, tapasztalatait, 

érzelmeit tükrözi. Ebben a játékban megjelenik az alá-fölé rendelési viszony, 

hiszen társakkal együtt játszható. 

 Építő konstruáló játék 

Megjelenik az alkotás öröme, s az építkezés során fejlődik a kreativitás, a 

térlátás, a szerkesztés, a szem-kéz koordináció. Az elemek egyre 

bonyolultabb összeállítása, felépítése figyelhető meg. 

 Szabályjáték 

Minden életkorban jól alkalmazható az erkölcsi és szociális érzelmek, 

valamint a kognitív képességek fejlesztésére. 

 Barkácsolás 

A barkácsolás a játék és a munka közötti átmenetet képezi. Óvodánkban 

lehetőséget biztosítunk, hogy alkalomszerűen a gyermekek elkészíthessék a 

játékokhoz szükséges kiegészítőket. Fejlődik kreativitásuk, kézügyességük, 

alkotási kedvük.  

 Szabadban történő játék 

Az udvari környezet főleg a mozgásos játékoknak nyújt lehetőséget az 

önfeledt játékra. De lehetőség nyílik a társas együttélésre és az elkülönülésre 

is.  
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Céljaink: 

- a játék az örömszerzés forrása legyen 

- az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, a játék adta lehetőségeken 

keresztül a gyermekek személyiségének kibontakoztatása  

- hozzásegíteni a gyermekeket önmaguk és egymás megismerésére a játék során 

kialakult kapcsolatokban 

- a játék a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó 

tevékenységgé váljon 

- a játék segítségével, a keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz 

alkalmazkodni tudó gyermekek nevelése 

- a játék adta lehetőség kihasználása a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

Feladataink: 

- a játékhoz szükséges feltételek, hely, idő, eszköz, nyugodt légkör biztosítása 

- a gyermeki fantázia kibontakozásának segítése 

- a játéktevékenységekhez kapcsolódó szokás-szabályrendszer kialakítása 

- a játékok esztétikus és jól látható valamint elérhető helyen tárolása 

- ötleteinkkel segíteni a tartalmas játék kialakulását 

- a keresztény értékekre fogékony, kreatív, aktív gyermekek nevelése a játék által 

- feszültségoldás a játék által 

- megtanítani a gyermeket játszani 

- a keresztényi közösségekben átélt élmények dramatikus feldolgozása, eljátszása 

/keresztelő, esküvő stb./ 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermekek kitartóan, elmélyülten tudnak játszani 

- önállóan kezdeményeznek szerep és szabályjátékot, elosztják a szerepeket, betartják 

a szabályokat, képesek alkalmazkodni, a konfliktusokat megoldani 

- megértik és elfogadják társaik elgondolásait 

- bonyolultabb alkotásokat hoznak létre és megjelenik az eredményességre törekvés 

- a játszócsoportok között tartós és szoros kapcsolat alakul ki 

- egészséges versenyszellemben tevékenykedik 

- problémahelyzetben kreatív megoldásra képes 
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3.3 Művészeti nevelés 

„ Nem a művészet a cél, hanem az embermű. A művészet az eszköz, hogy az ember 

megismerje és építse magát, lehetőleg egy életen át, mindegy, hogy orvos lesz, festő, 

zenész vagy bolti eladó vagy miniszter.” 

        /Lantos Ferenc/ 

Intézményünk arra kötelezte el magát, hogy az egész ember formálásán 

munkálkodjon, s a gyermekek személyiségjegyeinek kibontakoztatása Krisztus, a 

tökéletes ember mintájára történjen. Ezen elvek megvalósulása érdekében fontos 

szerepet szánunk a művészeti nevelésnek.  

A művészeti nevelés során jelentős lehetőség adódik a gyermeki személyiség 

fejlesztésére. Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, hogy érzéseiket, 

gondolataikat, véleményüket kifejezzék szóval vagy akár játékukba beépítve, hiszen 

ezzel is formáljuk jellemüket.  

A zenei, az irodalmi, a képzőművészeti alkotások nagy hatással vannak a gyermekek 

ízlésvilágára, s e mellett olyan pozitív érzelmi töltést is kapnak, ami jelentős hatással 

van személyiségükre, társaikkal, a felnőttekkel való kapcsolataikra.  

A művészeti nevelés során a pedagógusok értékeket adnak át, a gyermekek értékeket 

kapnak. 

Esztétikai, művészeti nevelés történik akkor is, mikor az óvoda udvarán 

megcsodáljuk a madár énekét, az őszi falevél színeit, a Duna part növény és 

állatvilágát vagy az utcán sétálva egy szép alkotást.  

A művészetek értéséhez, befogadásához az óvodában még nem a különféle technikák 

elsajátítása a legfontosabb, hanem a látásmód fejlesztése. Észrevenni, ami szép vagy 

fontos valamiért. 

A néphagyomány ápolása is fontos része nevelésünknek, hiszen általa megismerhetik 

a gyermekek népünk gyökereit, értékeit.  

A város kulturális intézményei is rendszeres programlehetőséget biztosítanak, így a 

Pro Artis Művészeti Iskola, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Kincskereső 

Gyermekkönyvtár és a Városi Múzeum rendezvényein lehetőség szerint részt 

kívánunk venni.  
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A művészeti nevelés óvodánkban három műveltségtartalmat ölel fel: verselés, 

mesélés, az ének, zene, énekes játék, gyermektánc és a rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka.  

Mindezeken túl az óvoda alkalmazotti közössége odafigyel, hogy az óvoda 

környezete esztétikus legyen, a műemlék védelem alatt álló patinás épület terei 

árasszanak színharmóniát, nyugalmat, s az udvar szépségét a gondozott, sok, szép 

növény adja.  

3.4 Verselés, mesélés 

A verselés, mesélés az óvodai élet egészét átható, mindennapos tevékenység. A vers, 

mese, a mondókák, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséi a 

klasszikus és kortárs irodalmi művek, a bibliai történetek az anyanyelv 

felhasználásával emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ 

megismerését, miközben gyógyító ereje is van. Oldja a szorongást, segít az indulatok 

feldolgozásában, megbékíti a gyermeket félelmeivel, segít az élmények 

feldolgozásában, szórakoztat. 

Az irodalmi anyag kiválasztásánál elsődleges szempont a művészi érték.  

A magyar gyermekköltészet, a népi hagyományok jó alkalmat kínálnak a 

mindennapos mondókázásra, verselésre.  

A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik 

legfőbb segítője.  

A gyermekirodalom sokszínűségére építve erősödik a gyermekek nemzeti és 

keresztényi tudata. Előtérbe kerülnek a keresztényi értékek, mint a jószívűség, a 

türelem, a kitartás, a szorgalom, a felebaráti szeretet, a szülők iránti tisztelet, a 

gyengébbek segítése stb., fejlődik az erkölcsi norma.  

A vers és mese feldolgozást segíti a bábjáték, a dramatizálás, szituációs játék és 

drámajáték. Sok lehetőséget nyújtanak a gyermekek kreativitásának 

kibontakoztatására, közösségépítésre.  

Az irodalmi anyagot időnként mozgással, zenével társítva megéreztetjük a 

gyermekekkel az együttes hatást, a komplexitást.  
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A kiscsoportos gyermekeknél a kapcsolatteremtést, az érzelmi biztonságot segítik az 

ölbeli játékok, mondókák, rövid versek, melynek hallgatása és mondogatása által 

fejlődik kommunikációs készségük, értelmi és érzelmi életük. Ennek a korosztálynak 

egyszerű, érthető cselekményű meséket választunk, láncmesét, állatmesét, napi 

eseményekről szóló történeteket, valamint néhány történetet az ó-és újszövetségből.  

4-5 éves korban népi mondókákat, kiolvasókat, a magyar gyermekversek közül a 

vidám, humoros, ritmusélményt nyújtó alkotásokat mondunk a gyermekeknek. 

Előkerülnek a párbeszédes mesék, egyszerűbb szerkezetű tündérmesék, több 

eseményből álló állatmesék, s a bibliai történetek. 

5-6-7 éves korosztály versanyaga a gyermekkor élményvilágára épülő lírai versekkel, 

kiszámolókkal, különböző típusú népi mondókákkal gazdagodik. Gyakran használt 

közmondásokkal ismertetjük meg a gyermekeket. A meseanyagot a cselekményes 

népmesék, a klasszikus tündérmesék, tréfás műmesék és egyszer-egyszer folytatásos 

meseregények alkotják. Bővül a feldolgozásra kerülő bibliai történetek száma is.  

Az óvodában szerzett irodalmi, esztétikai élmények, a népköltészet értékközvetítő 

hatásai a fejlődő személyiség irodalomhoz való későbbi viszonyát befolyásolja.  

A csoportszobában elérhető helyen vannak a képeskönyvek, lapozgatók. Arra 

szoktatjuk a gyermekeket, hogy a könyvekkel óvatosan bánjanak, becsüljék meg. 

Fontosnak tartjuk a könyv szeretetére, olvasásra nevelést. Örömmel vesszük, ha 

otthonról kedvenc könyvükkel érkeznek, azokból a nap folyamán mesélünk. 

Ösztönözzük őket az önálló mese és vers mondásra. 

Ellátogatunk a közelünkben lévő könyvtárba, ismerkedünk a viselkedési módokkal, 

a szolgáltatás igénybe vételével. A középső, nagycsoportos gyermekekkel részt 

veszünk a könyvtár kínálta foglalkozásokon.  

Céljaink: 

- a gyermekek szívesen hallgassanak mondókát, verset, mesét, vágyjanak színházi 

élményekre, váljanak az irodalmi élmények érzékeny, aktív befogadóivá 

- a népmeséken, meséken, verseken keresztül, s a bibliai történetek által a gyermekek 

érzelmi világa színesedjen, értelmi képességük, szókincsük, kifejezőkészségük, 

személyiségjegyeik fejlődjenek 

- a magyar kultúra értékeinek átörökítése 
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- a nemzeti tudat, a pozitív szemléletmód, világkép alakítása 

- a szülők nevelése, formálása a gyermekeken keresztül 

Feladataink: 

- megismerni a gyermekek otthoni meseszokásait 

- verset, mesét, a magyarság mondavilágát feldolgozó műveket, bibliai történeteket 

vagy egyéb irodalmi alkotást napi szinten biztosítani  

- biztosítani a meséléshez, verseléshez szükséges nyugodt légkört, helyet, időt, 

eszközt, élményt 

- motiválni a gyermekeket az irodalmi élmény befogadására 

- a könyvek megbecsülésére nevelés 

- alkalmat teremteni arra, hogy a gyermekek elmondhassák, eljátszhassák, 

elbábozhassák kedvenc meséjüket 

- a gyermeki identitástudat formálása 

- a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó irodalmi anyag kiválasztása 

- komplex esztétikai, művészeti nevelés megvalósítása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen hallgatnak mesét, verset, történeteket 

- emlékezetükben tartják az egyszerű mesefordulatokat 

- képesek meséket alkotni, mesét, verset, történeteket elmondani, s az elkezdett 

történetet fantáziájuk segítségével folytatni 

- képről az összefüggéseket felismerik, kifejezésmódjuk pontos, a lényeges jegyeket 

tartalmazza 

- bábozás közben figyelnek társukra, alkalmazkodnak egymáshoz 

- értékessé válik számukra a könyv és vigyáznak rá 

- kialakul beszédfegyelmük 

- elmondják véleményüket, tapasztalataikat az átélt eseménnyel kapcsolatban 

- ismerik, és szívesen látogatják a város kulturális intézményit 

- képesek érdeklődéssel figyelni és hallgatni irodalmi, színházi előadásokat 

3.5 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelés a művészeti nevelés egyik eszköze, érzelmeken keresztül hat a 

gyermekekre. Felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. A néphagyomány dalai, gyermekdalok, műdalok, a meghallgatott 
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élő zene alapot adnak a zenei műveltség megalapozásához, érdeklődésük 

felkeltéséhez.  

Az ének, a zene fontos szerepet tölt be óvodai életünkben. A magyar népi 

hagyományokon alapuló énekes játékok, a közös éneklések értékes eszközei a 

gyermeki személyiség alakításának, ugyanakkor gazdagítják az anyanyelvi 

örökséget.  

A mondókákon, énekeken, népi gyermekjátékokon, dalos játékokon túl megjelennek 

a mindennapokban az énekelt imák, az egyházi ünnepekhez, liturgiához kapcsolódó 

énekek. 

A közös zenei tevékenységek felkeltik a gyermekek érdeklődését, meghozzák az 

éneklés örömét, s felfedezik a ritmus, a dallam, a mozgás szépségét. A népi 

gyermektáncok, játékok segítik a hagyományok megismerését, továbbörökítését és 

erősítik a hazaszeretet érzését. A mondókák, énekek ritmikája, hangzásvilága 

élményt nyújt a gyermekeknek, beindul képzeletük, fantáziájuk, s az önkifejezés 

eszközévé válik. Ily módon része a művészeti nevelésnek.  

A zenei képességek /zenei hallás, ritmusérzék, zenei formaérzék, zenei 

alkotókészség/ fejlesztése játékos módszerekkel történik.  

Tervezéskor figyelembe vesszük az adott csoport életkori sajátosságát, fejlettségi és 

érzelmi szintjét.  

A zenei nevelés során komplex fejlesztést érünk el, hiszen egy-egy dalos játék 

eljátszása során a gyermekek érzékelik a dal, a tánc és a játéknyelvet, s közben 

megtanulják a játékszabályokat, fejlődik szabálytudatuk, mozgásuk harmonikusabb, 

összerendezettebbé válik. Ugyanakkor fejlődik ritmusérzékük, zenei hallásuk, 

erősödik kommunikációs készségük, társas kapcsolatuk. Új kifejezéseket tanulnak 

meg.  

Óvodánk zenei nevelése Kodály Zoltán útmutatásaira, Forrai Katalin zenei anyagára 

és népi mondókákra, dalokra épül, kiegészítve klasszikus és kortárs zenei művekkel. 

A kortárs művek közül a Gryllus dalokat részesítjük előnyben. 

Az énekes népszokások közül azok fordulnak elő óvodánkban, melyek megfelelnek 

a gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, 

naptári vagy egyházi ünnepekhez. 
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Az ének, a mondóka áthatja, óvodai életünket, sok alkalom nyílik kötetlen éneklésre, 

mondókázásra, zenei feladatok megvalósítására.  

Hetente egy alkalommal előre tervezett módon játszunk énekes játékokat, így 

lehetőség nyílik közös éneklésre, körjátékra, gyermektáncra. Ily módon juttatjuk a 

gyermekeket esztétikai élményhez, s az együtt énekléssel, játszással örömforráshoz.  

A zenehallgatás alkalmával, olyan művekkel, népdalokkal, dalokkal ismertetjük meg 

a gyermekeket, melyek, zenei élményt nyújtanak, szépérzéket formálnak. 

Lehetőségünkhöz mérten élő zenével, hangszerekkel ismertetjük meg a 

gyermekeket, bevonva a szülőket, ismerősöket, a helyi Pro Artis Művészeti Iskolát, 

a helyi népi együtteseket.  

Céljaink: 

- a zenei érdeklődés felkeltése, a közös éneklés, a dalos játékok megszerettetése 

- a zenei képességek fejlesztésén túl személyiségformálás, kultúra közvetítés 

- zenei anyanyelv kialakítása 

- zenei ízlés, fantázia fejlesztése 

- a gyermekek és a művészetek közti erősebb érzelmi kötődés kialakítása 

Feladataink: 

- a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése 

- igényes, a gyermekek fejlődési szintjének megfelelő zenei anyag kiválasztása 

- zenei érdeklődésük felkeltése 

- az ötfokú pentaton dallamok előnyben részesítése 

- zenei képességfejlesztés 

- a gyermekek megismertetése a hangszerekkel  

- zenei improvizáció, kreativitás fejlesztése 

- táncos anyanyelv megalapozása 

- ismerkedés a nemzeti értékeket hordozó hagyományos és kortárs művészeti 

alkotásokkal 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a zenében, zenei mozgásban, ritmikában 

rejlő fejlesztési lehetőségek célirányos kihasználása /beilleszkedés segítése, 

tehetségígéretek támogatása/ 

- a migráns gyermekek zenei kultúrájának megismerése, majd saját és a magyar zenei 

kultúra megismerésében differenciált segítségnyújtás 
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- a zenei nevelés anyagába egyházi ünnepekhez kapcsolódó, az óvodás gyermek 

hangterjedelmének megfelelő dalok beépítése 

- hangszeres zene, orgonamuzsika hallgatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen hallgatnak zenét, örömmel énekelnek, játszanak dalos játékokat 

- korukhoz és adottságaikhoz mérten tisztán és bátran énekelnek 

- a jól begyakorolt énekeket, dalos játékokat, vallásos énekeket önállóan is el tudják 

énekelni 

- mozgásuk esztétikus 

- képesek az egyenletes lüktetést érzékeltetni, ritmust követni 

- örömmel játszanak visszhang játékokat, improvizálnak 

- zenei hallásuk képességeikhez mérten fejlődött 

- felismernek sokféle zörejhangot, társaik hangját, érzékelik a hang irányát, távolságát 

- felismerik néhány hangszer hangját és azokat meg is tudják szólaltatni 

- különböző mozdulatokkal kiemelik a motívumokat 

- képesek egyénileg is a ritmusmotívumok visszaéneklésére 

- különbséget tesznek a halk-hangos, gyors-lassú fogalompárok között 

- ismert dallamot felismernek kezdő, vagy belső motívumról 

- képesek a dallambújtatásra 

- képesek esztétikus együttmozgásra 

- zenei alkotókedvük fokozódik 

- képesek érdeklődéssel figyelni és hallgatni énekes vagy hangszeres előadást 

3.5.1 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka az óvodai nevelés egészében érvényesülő 

folyamat, s a gyermekek önkifejezésének egyik eszköze. Segíti a gyermeki 

gondolkodást, az ízlésformálást, az esztétikai értékrend alakulását, a fantázia, a 

kreativitás kibontakozását. Az ábrázolás különböző fajtái, a népművészet különböző 

elemei, a nemzeti szimbólumok, továbbá a műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi 

környezettel való ismerkedés fontos eszköze a gyermekek személyiség 

fejlesztésének, ugyanakkor lehetővé teszi a tárgyi világ megismerését és 

újraalkotását.  

A vizuális tevékenységek lehetőségét egész nap biztosítjuk a gyermekek számára. 
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A foglalkozásokat kötetlen formában szervezzük, kezdeményezzük. Egy-egy 

ábrázolási téma több napon keresztül gyakorolható, ügyelve arra, hogy minden 

gyermeket motiváljunk arra, hogy legalább egy alkalommal vegyen részt a 

tevékenységben.  

 

Céljaink: 

- megalapozni a világra nyitott, esztétikai értékekre fogékony, a környezetüket 

alakítani tudó gyermekek nevelését 

- elősegíteni a gyermeki személyiség fejlesztését a népművészeti elemekkel, 

esztétikus tárgyi környezettel 

- sok-sok élmény biztosításával az önkifejezésre, alkotásra való igény kialakítása 

- megismertetni velük a szépet, a nemzeti és egyházi tárgyakat, műalkotásokat 

- fejleszteni az élmény és fantáziavilág képi önkifejezését 

- gazdagítani a gyermekek tér-forma-szín képzeteit, arány és esztétikai érzéküket 

Feladataink: 

- a tevékenységekhez biztosítani az időt, eszközt, helyet 

- az érdeklődés felkeltése az ábrázolási, alkotó tevékenység iránt, az alkotás örömének 

megtapasztalásán keresztül 

- megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, különböző anyagokkal, 

különböző technikai eljárásokkal 

- a népi kismesterségekkel való ismerkedés 

- a látás művészetére nevelés - változatos látványélménnyel megkínálva el kell juttatni 

a gyermekeket az egyszerű odafordulástól az ámuló csodálkozásig, a 

rácsodálkozástól a vizsgálódásig 

- elérni, hogy vágyat érezzenek a gyermekek arra, hogy érzéseiket rajzokon, 

alkotásokon keresztül fejezzék ki 

- a tevékenységek során előnyben részesíteni a természetes anyagokat 

- az éves terv összeállításánál figyelembe venni az egyházi évkör eseményeit 

- a felzárkóztatás, tehetséggondoz szem előtt tartása 

- az öltözőterek esztétikus díszítése a gyermekek munkáival 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- örömmel, saját kezdeményezésükre alkotnak, ábrázolnak 

- rácsodálkoznak a szépre, örülnek alkotásuknak, a közösen készített kompozícióknak 
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- az eszközöket megfelelően használják, kialakul a helyes ceruzafogás 

- tisztán, esztétikusan dolgoznak 

- ismerik és megnevezik a színeket, azok világos és sötét árnyalatait 

- ismerik a téri viszonyokat, s műveikben ezt meg is jelenítik 

- emberalak ábrázolásnál megjelennek a részletek 

- tudnak eltérő, több elem figyelembevételével sort alkotni 

- tudnak megfigyelés útján mintázni 

- alkalmaznak egyéni díszítő motívumokat 

- alkotásukban egy-egy téma kapcsán megjelenik a lelkiség, tükröződik a vallásos 

világnézet alapozása 

- a képalkotásban egyéni módon fejezik ki gondolataikat 

3.6 Mozgás 

Óvodánkban a mozgásfejlesztés lehetőségei a szabad játékban, a gyermekek 

kötetlen, spontán, természetes mozgásában, valamint az irányított mozgás 

foglalkozásban és az irányított mindennapos mozgásos tevékenységben valósul meg. 

A különböző mozgásformák, mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes 

mozgását, a testi képességeket, különösen az erőt, az állóképességet. Fontos szerepe 

van az egészség megőrzésében, s az egészséges életmódra nevelésben is. A 

mozgáskultúra fejlesztése mellett, segíti a térben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerést, az alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. Megerősödnek az egyes személyiségi tulajdonságok, mint a 

bátorság, fegyelmezettség, kitartás, az együttműködés, egymás segítése.  

A spontán megjelenő mozgásos tevékenységekre, az egészségfejlesztő testmozgásra 

az óvodai nevelés minden napján, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. 

Törekszünk a kooperatív mozgásos játékok széles körű alkalmazására a 

tornaszobában és a szabad levegőn egyaránt.  

Az irányított mindennapos mozgásnak fontos élettani hatása van, rendszeres 

mozgásra szoktatja a gyermekeket. A napirendbe beépülve, az óvodapedagógus 

határozza meg a pontos idejét és helyét, igazodva a csoport napi életéhez. 

Szervezhető a tornaszobában, csoportszobában és a szabad levegőn, eszközzel, vagy 

a nélkül.  

Irányított mozgás foglalkozást heti egy alaklommal tartunk.  
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A mozgás foglalkozás anyaga kiscsoportban nagyrészt a természetes mozgásokra 

épül, így járások, futások, csúszások, mászások talajon és szeren, tárgy alatt, fölött 

és annak megkerülésével kerül előtérbe.  

Középső csoportban a tér mozgásos megismerése a hangsúlyos. Futás, sorakozás 

jelre, szökdelés különböző alakzatokban akadályok kerülésével. Egyensúlyérzék, 

szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, valamint forgások, fordulatok, 

testhelyzet változtatások kerülnek beépítésre a foglalkozás anyagába.  

Nagycsoportban az észlelés fejlesztése kerül előtérbe. Az alaklátás, formaállandóság 

fejlesztésére tervezzük a gyakorlatokat. A finommozgás fejlesztése a szerek 

különböző fogásmódjával, a különböző méretű labdák, botok, szalagok 

használatával valósul meg.  

A keresztcsatornák fejlesztésére is odafigyelünk a tudatos tervezéssel.  

Céljaink: 

- olyan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel mozognak 

- fejleszteni a gyermekek természetes, harmonikus mozgását, testi képességeit /erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség/ 

- növelni a gyermeki személyiség akarati tényezőit, értelmi és szociális képességek 

terén /érzelem szabályozás, figyelem, fegyelem, kitartás, együttműködés, önállóság, 

szabálytudat, feladattartás/ 

- az irányított, rendszeres mozgástevékenységgel gazdagodjanak mozgásos 

tapasztalatokkal 

- a rendszeres testmozgással, pozitív tapasztalatok begyűjtésével megalapozni az 

egész életre szóló elköteleződést a fizikailag aktív életmódra 

Feladataink: 

- mozgásos tevékenységek biztosítása, feltételeinek megteremtése /hely, idő, eszköz, 

friss levegő/ 

- olyan komplex mozgásos tevékenységek szervezése, mely együtt hatva fejlesztik az 

egész gyermeki személyiséget 

- a biztonságos és örömteli mozgástevékenységhez, megfelelő szokás-, és 

szabályrendszer kialakítása 

- az irányított, szervezett mozgástevékenység anyagának összeállításakor az egyéni 

képességek, érési fázis figyelembe vétele 
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- tiszteletben tartani a játék és a játékosság elsődlegességét a szervezett 

tevékenységekben 

- odafigyelni a gyermekek optimális terhelésére 

- a motoros, az értelmi és szociális képességek fejlesztése 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen, örömmel végeznek mozgásos tevékenységeket 

- nagymozgásuk, finommozgásuk testi képességeik egyéni sajátosságaikhoz mérten 

fejlett, képesek egyensúlyozó gyakorlatok végzésére 

- kognitív képességeik /gondolkodás, emlékezet, figyelem/ a mozgásos tevékenységek 

által magasabb szintre jut 

- térben, saját testükön eligazodnak, ismerik az irányokat 

- mozgásuk harmonikus, összerendezett 

- labdabiztonságuk megfelelő 

- képesek mozgásos játékokat kitalálni, szabályokat alkotni 

- tolerálják saját és társaik egyéni sajátosságait 

- társas kapcsolataik fejlettek, tudnak egymásra figyelni, elfogadják a csapatjátékban 

megélt sikereket, kudarcokat 

3.7 A külső világ tevékeny megismerése 

A külső világgal, vagyis a természeti környezettel és az ember alkotta épített 

környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.  

A gyermekek, miközben felfedezik környezetüket, olyan tapasztalatok birtokába 

kerülnek, melyek a környezetben való eligazodáshoz szükségesek. Megismerik a 

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

szokások a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a tárgyi 

kultúra értékeit, s megtanulják ezek szeretetét, védelmét. A környezet minél átfogóbb 

megismertetésével, remélhetőleg a nemzeti kultúra értékei, hagyományai 

átöröklődnek. 

Közben a gyermekek tapasztalatot gyűjtenek a környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyiról is.  

A teremtett világban jelen van az ember, az emberi munka, az ember óvó-védő 

megnyilvánulása. Minden lehetőséget megragadunk a környezetvédelem hangsúlyos 

szerepére, s annak gyakorlására. Miközben rácsodálkozunk a természet szépségére, 
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az ember alkotta gyönyörű környezetre, soha nem feledkezünk meg az Úr hatalmas 

ajándékáról, a Földről, amit óvnunk, védenünk kell.  

Az ismeretek nyújtása során a komplexitásra törekszünk, valamint figyelünk arra, 

hogy az ismeretek lineárisan bővüljenek és koncentrikusam mélyüljenek.  

A külső világ tevékeny megismerése alapul szolgál a többi műveltségtartalom 

tervezésére. Az egyes témakörök és témák nem elszigeteltek, több ponton 

kapcsolódnak egymáshoz. Minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek 

fejlettségi szintjét, a helyi adottságokat, s törekszünk az aktualitás érvényesítésére, 

beleértve a gyermekek élményei alapján felvetődő témákat.  

Területei: 

Természeti tapasztalatok nyújtása: mindig valódi környezetben történik. A 

természet megfigyelésére minden nap lehetőségünk van, hiszen az óvoda udvarának 

növényvilága minden évszakban más és más csodát rejt. Az óvodán kívüli természeti 

környezet megfigyelésére a séták, kirándulások során nyílik lehetőség. Óvodánk 

családi házas övezetben van, így a séták alkalmával megcsodálhatjuk, figyelemmel 

kísérhetjük a virágoskerteket, a házak előtt és az udvarban szemünk láttára fejlődő 

és változó gyümölcsfákat, különböző növényeket, s a körülöttük élő madár és 

állatvilágot.  

Társadalmi tapasztalatok nyújtása: Az óvodás gyermekre közvetlen környezete, 

a család és az óvoda is nagy hatással van. Az óvodában tárgyi környezetünk 

kialakításával is nevelünk, ízlést formálunk, értéket közvetítünk a gyermekek és a 

családok felé. Az óvoda műemlékvédelmi épülete, a belső építész által gondosan 

megtervezett belső terek, az itt dolgozók keze munkája, mind-mind azt szolgálja, 

hogy a gyermekeket tiszta, esztétikus, beszédes környezet vegye körül. Kedveljük a 

természetes anyagokat, melyet vidám, színes textíliákkal, kreatív dekorációkkal 

teszünk barátságosabbá az évszakokhoz, és az ünnepekhez igazítva.  

Matematikai tapasztalatok nyújtása: lehetőséget teremt a környező világ formai 

és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Az óvodai 

tevékenységekben jelen vannak a matematikai fogalmak, mennyiségek, műveletek, 

így szinte természetes módon ismerkednek meg vele gyermekeink. A gyermekek 

észlelésére, érzékelésére, megismerési vágyára épül.  

Környezetvédelem: A környezetvédelmi ismeretek révén: 

 magatartást formálunk, 
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 a természet megismerésére, szeretetére, védelmére, az egyén 

gyönyörködtetésére nevelünk, 

 meggyőződésen alapuló, aktív tevékenységre ösztönző környezetvédelmi 

magatartást alakítunk ki. 

Céljaink: 

- a teremtett világ, a szülőföld, az ott élő emberek, a család, a helyi hagyományok, 

néphagyományok, szokások, tárgyi kultúra értékeinek tapasztalat útján történő 

élményszerű megismertetése 

- megéreztetni a gyermekekkel, hogy a teremtett világ, s benne az ember Isten 

ajándéka 

- a teremtett világ megbecsülésére, felelős gondolkodásra nevelés, a természet, az élet 

tisztelete, az élőlények iránti szeretet mellett 

- a teremtett világ szépségeire való rácsodálkoztatás, Isten szeretetének látható jelein 

keresztül 

- szerezzenek tapasztalatot a környező valóság formáival, mennyiségi, alaki, és 

nagyságbeli viszonyival kapcsolatban, s tudják megkülönböztetni a tér,- és síkbeli 

kiterjedéseket 

Feladataink: 

- eljuttatni a gyermekeket a teremtett világ okozta örömtől, a hála érzéséig 

/megismerés, megszeretés, védelem, hála/ 

- a természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés, megfigyeltetés 

- a módszerek, eszközök kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével 

történjen 

- megismertetni a gyermekekkel a szülőföld, a közvetlen környezet hagyományait, 

szokásait, a családi és tárgyi kultúrát ünnepélyek és hagyományőrzés formájában 

- megfigyelő, élményszerző séták, kirándulások szervezése 

- a környezet óvására, védelmére nevelés 

- a környezeti kultúra, a biztonságos életvitel szokásainak alakítása 

- az ok-okozati összefüggések megláttatása 

- környezetbarát szokások megalapozása: a közvetlen környezet rendjének, 

tisztaságának megőrzése, takarékoskodás a vízzel, árammal, hulladékkezelés, 

szelektálás, újrahasznosítás fontosságának figyelembe vételével 

- témaválasztáskor figyelembe venni városunk, közvetlen környezetünk sajátosságait 
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- matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben 

 téri tájékozódás alakítása 

 mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés 

 ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése 

- a párhuzamosan végezhető, változatos tevékenységekben biztosítani az egyéni, 

páros, mikro csoportos szervezést 

- differenciálás alkalmazása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- meg tudják fogalmazni a világ szépségéért érzett örömöt, a hálát 

- ismerik a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét 

- kialakulóban vannak azok a magatartásformák, szokások, melyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek 

- kialakulóban van környezettudatos szemléletük, magatartásuk 

- saját személyükre vonatkozó ismeretekkel rendelkeznek 

- képesek a problémamegoldó gondolkodásra 

- kialakult a reális én-képük, a testséma 

- számfogalmuk 10-es számkörben kialakult, a számképeket felismerik 

- használják a tő-és sorszámneveket 

- ok-okozati viszonyokat, időrendi sorrendet felismernek 

- képesek mennyiségi, minőségi összefüggések, viszonyok felismerésére, osztályba 

sorolásra, ítéletek alkotására, tudnak párosítani 

- analizálnak, szintetizálnak 

- kialakult téri tájékozódó képességük 

- fel tudnak ismerni azonosságokat, különbözőségeket 

- munkájukat feladattudat, feladattartás,, kitartás, a befejezésre törekvés jellemzi 

3.8 Munka jellegű tevékenységek 

A gyermekek munka jellegű tevékenysége önként, örömmel végzett játékos 

tevékenység, mely hozzájárul a gyermekek személyiségének alakulásához. A munka 

végzése során a gyermekek egyre önállóbbak lesznek, megérzik munkájuk 

szükségességét, s egyre jobban élvezik az elért eredményeket. A munka jellegű 

tevékenységek során a cselekvő tapasztalással fejlődik szociális magatartásuk, a 
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kognitív készségek és képességek, a munkamorál, tulajdonságaik, a különböző 

kompetenciák. A munka megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek 

életkorát, fejlettségi szintjüket, a szociokulturális hátteret. 

A gyermekektől a munkavégzés fegyelmet, kötelezettségvállalást igényel. Kialakul 

a gyermekek önértékelése, melyet mi óvodapedagógusok pozitív értékeléssel 

megerősítünk, s fejlesztünk. A gyermekeket körülvevő felnőttek példaadó 

magatartása e területen is szükséges, hiszen a kedvvel végzett munka mintául 

szolgálhat a kisgyermekek későbbi, munkához való viszonyának.  

Munka jellegű tevékenységek az óvodában: 

 önkiszolgálás: 

testápolás, étkezés, öltözködés 

 a környezet rendjének megőrzése: 

esztétikus és egészséges környezetben való tevékenység igénye 

 egyéni megbízatások 

 közösségi munkák: 

naposi munka, növény és állat gondozás 

Céljaink: 

- a gyermekek, a saját szükségleteiknek kielégítésével kapcsolatos tevékenységeket 

egyéni fejlettségüknek megfelelően végezzék 

- megszerettetni a gyermeki munkát, s azon keresztül olyan készségek, képességek, 

tulajdonságok alakítása, mely pozitívan befolyásolja a személyiség jegyeket, a 

szociális magatartást 

- fejleszteni feladattudatukat, kitartásukat, felelősségérzetüket 

- tanulják meg tisztelni és becsülni a munkát végző embert 

- legyen igényük a pontos munkavégzésre 

Feladataink: 

- a munkavégzés megszervezése 

- a nyugodt, bizalmon alapuló légkör megteremtése 

- megismertetni a gyermekekkel a munkafajtákat, munkafogásokat, a munkavégzés 

technikáját, melyek az egyes munkavégzéshez szükségesek 

- a feladatok szétosztásakor, differenciálás alkalmazása 

- folyamatosan értékelni, bíztatni őket 



47 
 

- minden olyan feladatot rájuk bízni, amit el tudnak látni és testi épségüket nem 

veszélyezteti 

- megéreztetni a gyermekkel, hogy a munkavégzés nem büntetés, hanem jutalom 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen végeznek munka jellegű tevékenységet 

- örömmel, önállóan és igényesen végeznek kisebb megbízásokat 

- a tevékenységhez használt eszközöket, anyagokat rendeltetésszerűen használják 

- a közösségért végzett munkát életkoruknak, képességeiknek megfelelően végzik el 

- megbecsülik saját maguk és mások munkáját 

- fejlődik feladattudatuk, kitartásuk, felelősségérzetük 

3.9 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Óvodás korban a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik a játékkal. Gyermekek 

esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és 

közben újabb és újabb felfedezések történnek, azaz tanulnak a gyermekek. A tanulás 

nem szűkül le az ismeretszerzésre, a nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy 

spontán vagy irányított módon tanuljanak a gyermekek.  

A játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem kizárólag az. Az 

óvodapedagógus kompetenciája a gyermekek igényeihez, egyéniségeihez, teherbíró 

képességeihez igazodó tanulási keret és forma, valamint a szervezeti és időkeret 

megválasztása. Óvodánkban a nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és 

kötetlen tevékenységei a következő formában valósulnak meg:  

 utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 játékos cselekvéses tanulás 

 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 gyakorlati problémamegoldás. 

Minden esetben az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, 

pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 
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Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, szociális 

érettség, melyek mindegyike egyaránt fontos a sikeres iskolai tanuláshoz. 

SNI gyermekek speciális szakemberrel végzett pedagógiai munka mellett érhetik 

csak el a megfelelő fejlettségi szintet. 

A korszerű óvodai tanulás jellemzői, s egyben fejlesztésünk ismérvei: 

 építünk a gyermek kíváncsiságára 

 felhasználjuk aktivitását 

 értékeljük a kreatív megoldásokat 

 túlsúlyban cselekvéses gondolkodási formák lehetőségét teremtjük meg 

 egyénhez mérten értékelünk, differenciálunk 

 örömteliséget biztosítunk 

 változatos módszereket alkalmazunk 

 elvárásaink során a fokozatosság elvét vesszük figyelembe.  

A tevékenységek megvalósulása során alkalmazott módszereink: 

 egyéni munka 

 páros, mikro csoportos foglalkoztatás 

 frontális foglalkoztatás 

 alternatív pedagógiai módszerek 

 Kett-pedagógia alkalmazása 

 differenciálás 

 drámajáték, kooperatív technikák 

 projekt módszer 

 tapasztalatszerzés 

 cselekvéses tanulás. 

Céljaink: 

- a gyermekek érzelmi motiváltságának fejlesztése 

- az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztése 

- a gyermek képességeinek fejlesztése, információk bővítése 

- a pozitív attitűd erősítése 

- személyiségfejlesztés. 

Feladataink: 
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- nyugodt légkör biztosítása a folyamatos, spontán és irányított tanuláshoz 

- az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe vétele 

- építeni a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire 

- sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek 

felkínálása 

- egyéni tanulási utak támogatása 

- biztosítani a felfedezés lehetőségét és erősíteni a kreativitást 

- személyre szabott, pozitív értékeléssel segíteni a tanulást 

- építeni a gyermeki kíváncsiságra, megismerési vágyra 

- a differenciált képességfejlesztés mellett, a folyamatos készségfejlesztés 

- felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése 

- tehetségígéretek támogatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- érdeklődnek környezetük tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt 

- az egyszerű feladatokat megértik 

- késleltetni tudják vágyaikat 

- feladataik végrehajtásában kitartóak 

- szándékos figyelmüknek időtartama koruknak megfelelő 

- tevékenységeik eredményeit reálisan értékelik 

- képesek az elsajátított ismereteket felidézni 

- feladattartásuk, munkatempójuk életkoruknak megfelelő 

- képesek szükségleteik késleltetésére 

- él bennük a tanulás, az iskola utáni vágy 

3.9.1 Az információs és kommunikációs kultúra megalapozása, IKT 

eszközök használata 

Az óvodánkba járó gyermekek erősen digitalizált világba születtek, akiknek a telefon 

és a számítógép használata nem jelent gondot. Bár mennyire szeretnénk az óvodában 

pedagógiai módszereinket a hagyományos keretek között tartani, ebben a felgyorsult 

világban ez nem sikerülhet. Nekünk, óvodapedagógusoknak fel kell vállalnunk azt, 

hogy megtanítjuk a gyermekeket az informatikai eszközök helyes használatára, a 

mértékre és szembesítenünk kell őket azzal, hogy az informatikai eszközök nem csak 

játékra valók, hanem más hasznos lehetőséget is rejtenek. Természetesen az 
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informatikai eszközök nem felváltják, hanem kiegészítik a hagyományos nevelési, 

fejlesztési módszereket.  

Az informatikai kompetencia kialakítása közben, az eszközök használata révén a 

gyermekek számára érdekes és változatos formában közvetíthetők az átadni kívánt 

ismeretek. A projektoros kivetítés segítségével, animációkkal, videókkal tehetjük 

színesebbé foglalkozásainkat. Olyan tartalmakat is szemléletessé tudunk tenni, amire 

eddig nem volt lehetőségünk, a képek, videók, hangok, zenék alkalmazása kitűnően 

kiegészíti a hagyományos szemléltetést.  

Az interaktív asztal, melyet kimondottan óvodásoknak terveztek, rengeteg 

lehetőséget tartogat. Az érintőképernyővel ellátott asztalnál egyszerre több gyermek 

oldhat meg feladatokat, könnyen kezelhető, élményt nyújtó eszköz, melyen játszva 

tanul a gyermek.  

A 21. század kihívásaira reagálva fontosnak tartjuk az IKT eszközök használatát 

óvodánkban.  

Céljaink: 

- olyan játéktevékenységek biztosítása, melyben a gyermekek megismerik az 

informatikai eszközöket 

- az IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése az óvodások körében 

- az IKT eszközök használata óvodapedagógusok által, nevelési, fejlesztési céllal. 

Feladataink: 

- a digitális írástudás, az információs kultúra és a későbbi egészséges IKT 

eszközhasználat megalapozása 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek színvonalas és korszerű fejlesztése 

- megismertetni gyermekeinkkel az interaktív asztal használatának szabályait 

- az eszközök használata során fejleszteni a gyermekek szociális készségeit és egyéb 

képességeit, mint az emlékezet, gondolkodás, alkotó képzelet stb. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermekek ismerik az informatikai eszközöket, s azokat félelem nélkül 

használják 

- örömmel és szívesen vesznek részt az IKT eszközöket használó játékokban, 

tevékenységekben. 

- tisztában vannak az IKT eszközök helyes és egészséges használatának mértékével 
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4. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat 

célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének 

elősegítése.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a fejlettség.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

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

kisgyermekek többsége eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 

Óvodáskor végére a gyermekek belépnek a lassú átmenet állapotába, s óvodásból 

iskolássá szocializálódnak. Amennyiben ez még sincs így, a rugalmas beiskolázás 

lehetőséget ad az életkor figyelembevétele mellett, a fejlettség szerinti 

iskolakezdéshez.  

Az iskolakezdéshez a következő feltételek szükségesek: 

- testi fejlettség 

- lelki érettség 

- szociális érettség 

A testi érettség ismérvei a következők: alakváltozás, teherbírás, összerendezett, 

harmonikus mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való 

képesség. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan 

fejlett, teherbírásra képes. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra 

képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

tudja.  

A lelki érettség ismérvei: lelki kiegyensúlyozottság, a viselkedés általános 

szabályainak ismerete, a tanuláshoz szükséges képességek – szándékos bevésés és 

felidézés -, megfelelő kommunikáció, alapvető ismeret önmagáról, környezetéről. 

Az iskolába lépés idejére a lelkileg egészségesen fejlődő gyermek nyitott, 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. megjelenik a tanulás alapját képező 

szándékos figyelem. Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma és terjedelme, 

könnyebbé válik a megosztása, átvitele. Érzékelése, észlelése tovább 
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differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és 

az akusztikus differenciának, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, 

a testséma kialakulásának. A cselekvő, szemléletes és képi gondolkodás mellett, 

kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás is. Kialakul az együttműködés, a 

csoportmunka. Folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, gondolataikat, érzéseiket 

érthetően fejezik ki. Különböző mondatszerkezeteket használnak, tisztán ejtik a 

magán és mássalhangzókat. Végig tudják hallgatni mások beszédét.  

Alapvető ismerettel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Tudják saját 

nevüket, lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, felismerik a napszakokat. Ismerik 

és gyakorlatban alkalmazzák a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerik 

szűkebb lakóhelyüket, a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását, 

védelmét. Felismerik az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismerik a 

viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

melyek a természeti, társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek. Elemi mennyiségi ismereteik vannak.  

A szociális érettség ismérvei: szociális érettség – elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, - alkalmazkodó képesség, feladattudat kialakulóban, az 

ismeretszerzési tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. Képesek 

a kapcsolatteremtésre, a kapcsolattartásra, kommunikációjuk megfelelő a felnőttel, 

és a gyermektársakkal.  

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz képes alkalmazkodni, késleltetni 

tudja szükségletei kielégítését.  

Feladattudatuk kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Az eredményes 

feladatvégzéshez hozzájárul kitartásuk, munkatempójuk, önállóságuk, önfegyelmük.  

5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése, 

integrálása 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermek 

 

a.) sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) 
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b.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) 

c.) kiemelten tehetséges gyermek 

 

 A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (HH, HHH) 

5.1 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

5.1.1 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, közösségbe illesztését segíti 

a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés. Minden esetben figyelembe kell, 

hogy vegyük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveit.  

Figyelünk rá, hogy: 

- az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

- fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

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

- az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozások 

programjai váljanak óvodánk nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

 

Óvodánkban vállaljuk azoknak a kisgyermekeknek az integrált nevelését, akik a 

Szakértői Bizottság véleménye alapján integráltan nevelhetőek, fejleszthetőek és az 

Alapító Okiratunkban szerepelnek.  

Az Alapító Okirat szerint a következő sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása 

történhet óvodánkban:  

- érzékszervi-hallási fogyatékos 

- beszédfogyatékos 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

- kiemelten tehetséges 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Az integrálás lehetőségének feltételei: 
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- a gyermek óvodai neveléséhez, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának 

megfelelő szakember foglalkoztatása, vagy bevonása a fejlesztésbe 

- a gyermek részére a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által meghatározott 

szakmai szolgáltatások biztosítása 

- a neveléshez szükséges speciális program és egyéb segédletek alkalmazása, 

szakkönyvek beszerzése 

Az integráció általános elvei: 

- az integrációt az egész nevelőtestület vállalja fel 

- a csoportjukban integrációt vállaló kollégákat az egész alkalmazotti közösség 

támogatva segíti 

- csoportba való beosztás előtt az óvodapedagógusok személyesen találkoznak a 

kisgyermekkel és a szülőkkel, s a pedagógusok véleményét a vezető figyelembe 

veszi 

Céljaink: 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek is biztosítani a harmonikus, 

elfogadó légkört 

- a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) 

- képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) 

- a „mássággal” szembeni tolerancia és segítő szándék belsővé tétele az ép gyermekek 

vonatkozásában 

Feladataink: 

- az inkluzív óvodai légkör megteremtése 

- a másság elfogadtatása, a türelem, a felebaráti szeretetből fakadó önzetlen 

segítségnyújtás biztosítása 

- a fejlesztést a komplex vizsgálat javaslataira építeni 

- a csoportban, a közösségben végzett fejlesztéshez a csoport pedagógusai fejlesztési 

tervet írnak a digitális Ovped program segítségével 

- a fejlesztő foglalkozás mellett minél több lehetőséget biztosítani a szabad játékban 

és a közösségben szervezett tevékenységben önmagukat kipróbálni  

- az egyéni képességekhez igazodó fejlesztés, differenciált tevékenységekkel hiányok 

pótlása, korrigálása 
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- a gyermek részére a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által meghatározott 

szakmai szolgáltatások biztosítása 

- a szakvéleményben javasolt szakember biztosítása az egyéni fejlesztésben, 

- szakirodalom folyamatos tanulmányozása, képzéseken való részvétel 

- szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés 

- szükség esetén fejlesztési terv készítése (ha nincs BNO kód) 

- a diagnózisban szereplő javaslatok beépítése a pedagógiai folyamatba 

- nevelési helyzetek megoldása során alternatívák keresése 

- alkalmazkodni az eltérő viselkedésekhez, képességekhez 

- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- az óvodás kor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermek is eljut 

az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális szintre 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába 

- megtalálják helyüket a csoportban 

- örömmel vesznek részt a foglalkozásokon 

- önmagához mért fejlődés tapasztalható. 

 

5.1.2 Érzékszervi-hallási fogyatékos gyermekek 

A hallássérült gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan 

mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére csak részben képesek. A 

halláskárosodás miatt sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia, korlátozott a nyelvi 

alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, s módosul a gyermek megismerő 

tevékenysége. A súlyos következmények csökkentése érdekében, az egészségügyi 

ellátás mellett fontos a szakszerű pedagógiai ellátás is. 

Kiemelt feladat: 

 a nyelvi kommunikáció megindítása 

 a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése 

 a beszédértés, a szókincsfejlesztés 

 a gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció 

helyzetekhez kötött alkalmazása 
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 a családi-szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe 

5.1.3 Beszédfogyatékos gyermekek 

Beszédfogyatékos gyermekek esetében a receptív vagy expresszív beszéd, illetve nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv 

elsajátítás folyamata akadályozott, így a gyermek életkorától eltérő.  

Kiemelt feladat: 

 az anyanyelvi nevelés középpontba állítása 

 az aktív nyelvhasználat segítése 

 sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel 

5.1.4 Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

A súlyos tanulási és magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok hiperkinetikus 

vagy kóros aktivitás zavar és/vagy figyelemzavar, a különböző teljesítmények eléréséhez 

szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége vagy mindezek halmozódása 

áll.  

Kiemelt feladat: 

 egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

 a kudarctűrő képesség növelése 

 önállóságra nevelés 

 ismételt gyakorlás, részekre bontás, fokozatosság betartása 

5.1.5 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

A Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján egyéni fejlesztést igénylő gyermekek 

nevelésében, fejlesztésében különböző szakemberek működnek közre, akik egyéni 

fejlesztési tervük és a szakvélemény előírásai szerint egyéni vagy mikro csoportos 

szervezési formában erősítik a kisgyermek gyengébb képességeit. A 

szakvéleménnyel rendelkező gyerekek nevelése az óvodai csoportban differenciált 

bánásmódot és individuális módszereket igényel. Az eredményes nevelést segítheti 

a párhuzamos feladatvégzés, az egyénre szabott és speciális tervezés, szervezés és 

megvalósítás. Differenciálhat az óvodapedagógus időtartammal, eszközökkel, 

technikákkal, tartalommal, követelményekkel, szervezeti keretekkel, 
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munkaformákkal. A fejlesztésben résztvevő szakemberek szoros együttműködése 

szükséges a hatékony nevelőmunkához.  

Céljaink: 

- a közösségbe való beillesztés, az ott érvényes szabályok elfogadtatása 

- hátránykompenzáció 

Feladataink: 

- a meglévő töredékkészségek használata 

- motiváció megteremtése 

- speciális módszerek alkalmazása 

- társas kapcsolatok kialakításának, magatartás szabályozási hiányosságainak 

csökkentése 

- a gyermekek teljesítményének, magatartásának az átlag felé történő közelítése 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- beilleszkedik a gyermekcsoportba, a szokás-szabály rendszert elfogadja, 

alkalmazkodik hozzá 

- magatartása az átlag felé közelít 

- mielőbb eléri az iskolaérettségi szintet 

5.1.6 Kiemelten tehetséges gyermekek 

A tehetséges gyerekek képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztése érdekében 

az óvodai csoportban az alapvető nevelői attitűd, hogy minden kisgyermekben 

találjuk meg azt a pozitívumot, ami az ő erőssége. A tehetséges gyermekeket 

elsődlegesen a kreatív légkör megteremtésével támogathatjuk, a szabad játék és a 

tanulás területén is biztosítva a szabad alkotás és a kreatív eszközhasználat 

lehetőségét, a sémák kerülésével és a divergens gondolkodás erősítésével. A 

tehetséggondozás során igyekszünk a gyermekek lehetőségeit tágítani, ismereteiket 

a kiemelt területen dúsítani, gazdagítani. A tevékenységekben társaikkal együtt 

vesznek részt, de differenciáltan foglalkozunk velük.  

A tehetséggondozásra fakultatív formában is lehetőséget biztosítunk délutáni 

időszakban a középső és nagycsoportos gyermekek számára, néptánc, drámajáték, 

kézműves foglalkozás szervezésével. A pedagógusok megkeresik az óvodán kívüli 

fejlesztési, gondozási lehetőségeket is, és egyeztetve a szülőkkel segítséget 
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nyújtanak. Folyamatosan nyomon követik a gyermekek óvodai és óvodán kívüli 

fejlődését.  

Céljaink: 

- a tehetségígéretes gyermek felismerése 

- a tehetségígéretes gyermek fejlődésének elősegítése 

Feladataink: 

- a fejlődés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő), speciális szükségletek 

kielégítése 

- bíztatás, támogatás, a tevékenységek biztosítása 

- a szülők segítése gyermekük nevelésében, tanácsok ellátásával, a tehetségnek 

megfelelő szakember felkutatásával 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermek igényli a kiemelkedő képességének megfelelő fejlesztést 

- megtalálja a kiemelkedő képességének megfelelő tevékenységet 

- képes önálló, látványos és színvonalas produktum létrehozására 

5.2 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek, fejlődésének 

figyelemmel kísérése, a hátrányt okozó tényezők kizárása és kompenzálása az óvoda 

feladata. A gyermekvédelmi felelős koordináló, megoldó és tájékoztató szerepe 

mellett a csoportban dolgozó óvodapedagógusok egyéni, differenciált bánásmóddal, 

célzott figyelemmel, kiemelkedő toleranciával járnak el a gyermekek érdekét mindig 

a figyelem központjában tartva. Rendszeresen megbeszélést kezdeményezünk a 

szülőkkel a gyermek fejlődéséről, életkörülményeiről, egyéni tanácsadást nyújtva. 

Óvodai fejlesztőprogramot csak abban az esetben szervezünk, ha a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a 10%-ot. 

 

Céljaink: 

- a HH-s és HHH-s gyermekek rendszeresen járjanak óvodába 

- tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítani a gyermekek sikerességét, 

egyenlő esélyét az iskolakezdéshez 
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- együttműködő partneri kapcsolat kiépítése a szülői házzal 

Feladataink: 

- inger gazdag, érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése 

- a hátrányok enyhítése, különös tekintettel a: 

 kommunikációs nevelés 

 érzelmi nevelés, szocializáció 

 egészséges életmódra nevelés 

 és a társadalmi tevékenység tudatos fejlesztése 

- együttműködés a nevelést, oktatást segítő szakemberekkel 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a HH-s, HHH-s gyermekek a szokások, szabályok, normák elsajátítása által 

közösségünk elfogadott, aktív tagjává válnak 

- értelmi, érzelmi, mentális és szociális érettségük életkoruknak megfelelő 

- rendszeresen járnak óvodába 

- az iskolakezdés megfelelő időben történik 

6. Gyermekvédelem 

A gyermek védelméről szóló 1997.évi XXXI.Törvény 2. § (3) bekezdése értelmében: 

„A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 

helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.” 

Gyermekvédelem, a gyermeki jogok tiszteletben tartása az alapja óvodánk 

nevelőmunkájának, mely meghatározza a nevelési attitűdöket és gyermekképünket. 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének, 

megelőzésének, megszüntetésére irányuló tevékenység. Az óvoda dolgozói a 

gyermeki jogokat szem előtt tartva figyelembe veszik a gyermekek mindenek felett 

álló érdekeit. A gyermeki jogok érvényre juttatásához szoros kapcsolatot ápolunk a 

családokkal. A családi nevelés és az óvodai nevelés összhangjának megtartása 

mellett tanácsokkal segítjük a családi nevelést. Az óvoda összes dolgozója - a 

megfelelő tájékoztatás és együttműködés mellett - a tudomására hozott 

információkat bizalmasan kezeli. A gyermekvédelmi munka fő feladataként a 

prevenciót és a segítségnyújtást helyezzük előtérbe. Ennek segítését és koordinálását 
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gyermekvédelmi felelős végzi, bevonva a munkába a csoportban dolgozó 

pedagógusokat. 

 

Céljaink: 

- elsődlegesen a megelőzés 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése 

- a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás 

- olyan tevékenység biztosítása, ami a lehetőségek legvégső határáig tiszteletben tartja 

a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét, tradícióit 

- minél fiatalabb kortól biztosítani a feltételeket az ismeretek, készségek, minták 

elsajátításához 

- biztosítani a szükséges és elégséges beavatkozást a gyermek érdekének védelmében 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése 

- a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, prevenció 

- a HH-s, HHH-s gyermekek, illetve a védelembe vett gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítása 

- hátránykompenzálással esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára 

- a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása 

Feladataink: 

- gyermekvédelmi felelős biztosítása 

- az óvodába járó gyermekek szociális és szociokulturális hátterének megismerése 

- a problémák, a hiányosságok feltárása, a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése 

- családok segítése 

- együttműködés a különböző intézményekkel – Paksi Kistérségi Szociális Központ 

Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Paksi Tagintézményével, a Területi védőnőkkel. 

- a jelzőrendszer működtetése 

- prevenció 

- differenciált nevelés biztosítása 

- a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén, a hiányzás jelzése 
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- HH-s, HHH-s, védelembe vett gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel 

kísérése 

 

A gyermekvédelmi munka várható eredményei: 

- a gyermeki jogok nem sérülnek  

- az óvoda segítséget nyújt, védi és tájékoztatja a rászoruló családokat a probléma 

megoldásához szükséges lehetőségekről, támogatásokról  

- a családoknak lehetőségük van segítségkérésre, bátrabban fordulnak az 

óvodapedagógushoz, gyermekvédelmi felelőshöz 

a prevenció és a felzárkóztatás által a hátrányok csökkennek 

6.1 Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek, 

esélyegyenlőség 

A szociális hátrány kifejezést azokra a gyermekekre vonatkoztatjuk, akiken 

észrevehető a család anyagi helyzetének romlása. Az észlelés után felvesszük a 

kapcsolatot a szülőkkel, informálódunk, beszélgetünk, és folyamatosan figyelemmel 

kísérjük az érintett gyermeket s a családot.  

Lehetséges intézkedések: 

- családlátogatás 

- gyermekvédelmi felelős, szociális segítő közbenjárása 

- kapcsolatfelvétel a polgármesteri hivatallal, gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő gyermekek minél hamarabb 

segítségben részesüljenek 

- amennyiben korábban nem igényelte a szülő az ingyenes étkezést, az igénylés 

elindítása 

- az óvoda fizetős programjainak igénybevétele az óvoda alapítványán keresztül 

/színházbérlet, kirándulás költségei stb./ 

- ruhagyűjtés a szülők körében 

6.2 Migráns gyermekek 

Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar 

állampolgár, és munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve 
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menekült státuszú. Munkavállalás céljából Pakson is él néhány család, akik 

gyermekeik számára igénybe veszik a város valamely óvodáját.  

Céljaink: 

- a migráns gyermekek közösségbe illesztése 

- migráns gyermekek számára biztosítani a keresztény nevelést 

- az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása 

- nyelvi hátrányok leküzdése 

Feladataink: 

- felkészülés a gyermek fogadására, kultúrájának, nemzetiségének, vallásának 

megismerése stb. 

- az érzelmi biztonság megteremtése 

- lehetőséget teremteni egymás kultúrájának megismerésére 

- érvényesíteni az ő nevelésük során is az egyéni bánásmód elvét 

- megkeresni a bevándorló családból származó gyermekben az értékességet, 

egyediséget 

- segíteni a gyermeket a magyar nyelv elsajátításában 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen jár óvodába 

- a gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát 

- szívesen játszik társaival és a csoporttársak is keresik társaságát 

- megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul 

kimondani 

7. Az óvodai élet megszervezése 

Óvodánkban a nevelés a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program alapján 

valósul meg és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében 

szerveződik, óvodapedagógus jelenlétében, közreműködésével, irányításával. A 

gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez a napirend 

és a hetirend biztosítja a feltételeket. A várható fejlődés a megfelelő időtartamú, 

párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek 

együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) 

csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. Mindennapi 

munkánk szervezésében kiemelt szerepe van a gondozásnak is, hiszen ennek 
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folyamatában az óvodapedagógus és a dajka összehangolt neveléssel segíti a 

gyermekeket az önállóság útján és egyben építi kapcsolatát a gyermekkel.  

Óvodánkban heterogén és homogén csoportok szerveződnek.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézmény vezetői 

döntenek, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének alapján, a köznevelési 

törvényben meghatározott létszámhatárok figyelembevételével.  

Pedagógiai programunk hatékonyságát nem a csoportok szervezeti kerete határozza 

meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, helyzetfelismerése, egyénisége.  

7.1 Az óvoda személyi feltételei 

A nevelő, fejlesztő munka kulcsszereplője az óvodapedagógus, kinek személyisége 

meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában 

feltétele, egyben biztosítéka is az óvodai nevelés hatékonyságának. Keresztényi 

értékeket képviselő elfogadó, odaforduló és segítő attitűdje modellt, mintát jelent a 

gyermeknek. A keresztény óvodapedagógus, mint a gyermekközösség vezetője a 

belőle áradó szeretet által vonzza magához a gyermekeket. 

Alkalmazotti közösségünkre jellemző a pozitív világlátás, az együttgondolkodás, a 

segítő tenni akarás. A mindennapok során egymás szeretetéből, hitéből és tudásából 

merítünk. Minden dolgozó gyermek centrikus, s fontosnak érzi a gyermekek 

harmonikus fejlődését, a napi szintű nyugodt, szeretetteljes, jó hangulatú légkör 

biztosítását. Mindannyian nyitottak vagyunk az innovációra, önképzésre, 

továbbképzéseken, tanfolyamokon bővítjük meglévő ismereteinket, s azt egymásnak 

továbbadva, átgondolva beépítjük a mindennapokba. Belső továbbképzéssel, 

munkaközösségek működtetésével segítjük egymás lelki és szellemi épülését, 

melybe az intézmény igazgatója és a helyi plébános, püspöki biztos is bekapcsolódik. 

A megszerzett ismereteket a gyermekek között kamatoztatjuk.  

Személyi feltételeink a hatályos törvénynek megfelelően biztosítottak, s 

nevelőközösségünk tevékenységének összhangjával támogatja a színes, sajátos 

arculattal rendelkező gyermekközösség alakulását. 

7.2 Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda épülete műemlékvédelem alatt álló patinás épület, mely az utolsó 

felújításkor kívül-belül teljesen megújult. A belső építészek koncepciója alapján a 

terek a régi Paks hangulatát idézik a mezővárosi időszakból, amikor is Pakson a 
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földművelés, szőlőművelés, a dunai halászat volt az emberek fő tevékenysége. 

Mindezen jelzésértékű elemek modern, mai kivitelezésben, a mai gyermek számára 

vonzóan jelenik meg. A csoportszobák elnevezése, a halacska, hajó, malom és 

szőlőszem a koncepció része.  

A bútorzat nagyon igényes, tömör fából készült, mely tartósságot eredményez. A 

babaszobai bútorok, asztalok, székek a szekrényhez igazítva szintén egyedi 

kivitelezésben készültek, mely összhangot teremt a csoportban. A játékok, eszközök 

által minden irányú fejlesztés biztosított.  

Óvodánk udvara kerttervező munkája nyomán készült el. Az udvar sajátosságait 

figyelembe véve, azt kihasználva kerültek kiválasztásra a játszótéri eszközök, kerti 

bútorok, növények. A felső udvarrészben nagy homokozó került kialakításra, melyet 

négy ősfa vesz körül. Az ivókút, a nyári zuhanyozó telepítésével könnyebbé vált a 

gyermekek ellátása.  A játszótéri eszközök segítik a nagymozgások fejlesztését, 

melyek közül mindegyik korosztály talál kedvére valót.  

Az épület és környezete a 21. század elvárásai szerint készült el. A szomszédos épület 

megvásárlásával parkírozó kialakítására került sor, mely a szülők és az intézményben 

dolgozók kényelmét szolgálja, s mindez a Fenntartó gondoskodó szeretetének 

köszönhető.  

7.3 Az óvodai élet időbeni keretei 

A gyermekek napirendjét, heti rendjét a nevelési év egészére vonatkozóan az 

óvodapedagógusok határozzák meg a gyermekek biológiai, társas szükségleteit 

figyelembe véve. Az egyes tevékenységek szervezésénél alkalmazzuk az egyéni, 

mikro csoportos és frontális foglalkoztatási formát is. A párhuzamos tevékenységek 

során, egyéni és mikro csoportos foglalkoztatással, lehetőség nyílik az egyéni 

fejlesztésre, a differenciálásra. A gyermekek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) foglalkozásokat 

szervezünk különböző foglalkoztatási formában.  

7.3.1 A csoportok napirendje 

A napirend állandó és rugalmas elemei igazodnak a különböző tevékenységekhez, a 

gyermekek egyéni szükségleteihez, a helyi szokásokhoz, ugyanakkor 

rendszerességével, ismétlődésével érzelmi biztonságot teremt a kisgyermek számára.  
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A rugalmasság mellett fontos a szokás-szabályrendszer kialakítása is, hiszen az a 

napirenden belül megvalósuló tevékenységek zavartalanságát szolgálja.  

Napirendünket a játék, mint a gyermekek életkorából adódó fő tevékenység 

határozza meg, szem előtt tartva a folyamatosságot.  

A napirend kialakításával a nevelőmunka tervszerűsége és folyamatossága jut 

kifejezésre, a gyermekek életkorához és fejlődési szintjéhez igazítva.  

A csoportok ajánlott napirendje 

Időtartam Tevékenység 

6:30-12:00 

 Szabad játék, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek a csoportszobában és az udvaron 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szervezett kötetlen, vagy kötött tevékenykedtetés 

12:00-13:00 

 Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, ebéd 

előtti és utáni teendők) 

 Ebéd – asztali áldás 

13:00-15:00  Pihenés, mesével, közös imával 

15:00-15:30 
 Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás) 

 Uzsonna – asztali áldás 

15:00- 17:00 

 Játék a szabadban, vagy a csoportszobában 

 Csoport összevonás, szabad játék, párhuzamosan 

végezhető tevékenységek a szülők érkezéséig 

 

7.3.2 A csoportok hetirendje 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a rendszerességet, a nyugodt légkör kialakulását 

segíti. A hetirend az óvodapedagógus által választott, egy-egy téma köré tervezett 

ismereteket, tapasztalatokat, élmények feldolgozását segítő komplex 

tevékenységeket mutatja. Biztosítja a párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek szervezését, egy-egy téma kapcsán pedig a projektszerű feldolgozást.  

A heti tervezés lehetőséget ad a nagyobb egységben tervezett tevékenységek 

lebontására, segíti a fejlesztési feladatok egymásra épülését. A heti terv 

természetesen változtatható, hiszen az élethelyzet, az időjárás, a spontán helyzetek, 

az aktuális élmények befolyásolhatják a folyamatot.  
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A csoportok ajánlott hetirendje 

Szervezett 

tevékenységek 

Lelki beszélgetések 

/a hét minden napján/ 

H
itre n

ev
elés 

/K
o
m

p
lex

 m
ó
d
o
n
 áth

atja a tev
ék

en
y
ség

ek
et 

Mindennapos frissítő mozgás 

Mozgás 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Verselés, mesélés 

/a hét minden napján/ 

Külső világ tevékeny megismerése 

Párhuzamosan is 

végezhető differenciált 

tevékenységek 

Játék 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny megismerése 

 

Az egyes tevékenységterületeknek, melyek nem minden nap jelennek meg, nincs 

meghatározott napjuk, a hét bármely napján szervezhető. A hitre nevelés komplex 

módon áthatja a tevékenységeket. 

8. Az óvoda speciális szolgáltatásai 

Minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk: 

- élményszerző sétákra 

- könyvtárlátogatásra 

- múzeumlátogatásra 

A közművelődési intézmények programjait szívesen látogatjuk, amennyiben az 

óvodás gyermekek korosztályának megfelelő programokat kínálnak. Előfordul, hogy 

egy-egy programra csak a nagycsoportos gyermekeket visszük el, hiszen fontos, 

hogy a tartalom és az élmény feldolgozható legyen a gyermekek számára.  

Az érett középső és nagycsoportos gyermekek számára lehetőséget biztosítunk: 

- színházlátogatásra /a bérletes előadás térítési díj köteles/ 

- tehetséggondozáson  

- felzárkóztatáson való részvételre 
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Nagycsoportos gyermekeket uszodába visszük, ahol úszóoktató segítségével 

vízhez szoktatás történik.  

A tehetségígéretek felkarolása az óvoda egyik feladata. A tehetséggondozás egyik 

módja óvodánkban, a kézműves, drámajáték és néptánc foglalkozás, melynek 

keretében fejlesztjük a gyermekek egyéni képességeit fakultatív jelleggel.  

A felzárkóztatást segítve mozgásfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt azok a 

gyermekek, akiknek nagymozgása, finommozgása korához képest elmaradást mutat, 

mozgása összerendezetlen vagy egyensúlyérzéke fejletlen.  

A szülők által igényelt egyéb /fizetős/ szolgáltatások: nevelési időn kívül 

lehetségesek, az adott nevelési év elején meghatározott foglalkozásra vonatkozóan, 

melyről az első szülői értekezleten történik döntés.  

9. Az óvoda kapcsolatai 

Óvodánkban a legfontosabb és legszorosabb kapcsolatot a családokkal építjük ki.  

Kapcsolatot építünk továbbá a különböző nevelési színterekkel, szakmai és 

társadalmi szervezetekkel, ami az óvoda működése, hatékonysága szempontjából 

rendkívül fontos. A kapcsolat kialakításában fontos szerepe van az óvodának, így 

elengedhetetlen, hogy nyitottak és kezdeményezők legyünk. A kapcsolatok 

rendszerét az egymásra épülő nevelési, oktatási intézmények, a gyermekek speciális 

neveléséhez segítséget nyújtó szakmai intézmények, valamint a pedagógusok 

szakmai fejlődését segítő szakmai szervezetek alkotják.  

9.1 Kapcsolat a családokkal 

Az óvodás gyermek fejlődését az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. Magukkal 

hozzák a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedésformákat. Az 

óvodapedagógusok tiszteletben tartják a szülők meggyőződését, ugyanakkor 

amennyiben igénylik, segítik őket a keresztény nevelés helyes értelmezésében.  

A gyermekek óvodai nevelésében partner a szülő, melynek alapja a kölcsönös 

bizalom és segítségnyújtás.  

Az együttműködés jelentősége az óvoda és a család kapcsolatában: 

- kölcsönös bizalom kialakítása 

- a szülők részvétele az óvodai életben 

- a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémák közös megoldása 
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- összehangolt, pozitív ráhatás a gyermekre 

- nevelési minták átvitele a családi nevelésbe 

A kapcsolattartás formái: 

- ismerkedő nyílt délután 

- beiratkozás 

- szülős befogadás, beszoktatás 

- családlátogatás /igény és szükség szerint/ 

- napi szintű rövid beszélgetés 

- fogadó óra 

- nyílt nap  

- szülői értekezlet 

- nyilvános ünnepélyek, megemlékezések 

- óvodai rendezvény 

- közös szentmise 

- közös kulturális programok 

- családi kézműves délután 

- munkadélután  

- faliújságra kifüggesztett információkon keresztül. 

A gyümölcsöző kapcsolat érdekében a Szülői Közösség tagjai részt vesznek az 

óvodai eseményeken, közvetítő szerepet töltenek be a szülők, a tagóvoda vezető, az 

iskolaigazgató és a nevelőtestület között. Képviselik a szülők érdekeit, véleményét, 

biztosítják az információáramlást. Segítik az intézmény programjait szervezéssel, a 

program lebonyolításával.  

9.2 Kapcsolat a fenntartóval 

Az intézmény fenntartója, a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye segítő, 

támogató munkakapcsolatot tart fenn intézményünkkel, melynek alapja a rendszeres 

információ csere, a látogatás, szakmai és lelki nap szervezése. A kapcsolattartás az 

intézmény működése, a funkciók maradéktalan ellátása miatt is fontos. 

9.3 Kapcsolat a paksi plébániával 

Rendszeres a kapcsolat a helyi plébánossal, a plébánia alkalmazottaival, hiszen a 

lelki programok, a baba-mama klub összeköt minket.  
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9.4 Kapcsolat a székhely iskolával és a város többi iskolájával 

Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását, együttműködését.  

A székhely iskolával való kapcsolatunkban, tartalmi együttműködésünkben a 

kölcsönös nyitottság érvényesül, hiszen egy intézményt alkotunk. Közös 

programokat szervezünk, melyen az élmények közös átélése, a pedagógiai program 

egyeztetése, egymásra építése biztosítja az átmenet folyamatosságát és az óvoda-

iskola átmenet könnyebbé tételét.  

A város állami iskoláiban tanuló gyermekeinkkel is tartjuk a kapcsolatot, szívesen 

látjuk őket óvodánkban, nyílt rendezvényeinken.  

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való kapcsolatunk szintén kölcsönös és 

nyitott. Az óvodás gyermekekkel elmegyünk az iskola által szervezett programokra, 

az iskolások és pedagógusaik pedig eljönnek óvodánkba hangszer bemutatót tartani, 

vagy egyéb zenei kínálatukat mutatják meg.  

9.5 Kapcsolat a szakmai szolgáltatókkal 

9.5.1 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 

/KPSZTI/ 

A rendszeres kapcsolat kialakítása, ápolása elengedhetetlen annak érdekében, hogy 

szakmai továbbképzéseken vehessünk részt, szakmai információk birtokába 

kerüljünk. A továbbképzési intézet szolgáltatásai, kiadványai megkönnyítik a 

mindennapi munkát, segítenek az innováció folyamatában.  

9.5.2 Megyei Pedagógiai Intézet 

Az intézet által felkínált képzéseken, továbbképzéseken részt vesznek 

pedagógusaink, mely szakmai fejlődésünkhöz elengedhetetlen.  

9.5.3 Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ /POK/ 

A pedagógus előmeneteli rendszer, minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés 

működtetését végzi, s az ebben bekövetkező változásokról, tájékoztatást ad. 

Lehetőségünk van bizonyos esetekben állásfoglalást, segítséget kérni.  
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9.6 Kapcsolat a Szakszolgálatokkal 

9.6.1 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye 

A szakszolgálattal való kapcsolat többnyire a vizsgálatok elvégzését jelenti. 

Iskolaérettségi vizsgálat, logopédiai, nyelvi szűrővizsgálat, szakértői bizottság 

vizsgálata történik. A vizsgálaton kiszűrt gyermekek fejlesztését a szakvélemény 

alapján az intézményünkkel megbízási szerződésben álló fejlesztőpedagógus, 

logopédus, pszichológus végzi. A szakszolgálat kiegészítő szolgáltatásként 

működtetett tevékenységét, a speciális fejlesztőeszközök, játékok kölcsönzését, 

időnként, igénybe vesszük és részt veszünk a meghirdetett képzéseiken, 

előadásaikon.  

9.6.2 Paks Kistérségi Szociális Központ 

A központhoz tartozó családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal rendszeres 

kapcsolatban állunk az óvodát látogató óvodai, iskolai szociális segítő révén. A 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, azon belül is a HH-s, HHH-s gyermekek 

figyelemmel kísérése, felzárkóztatása a szociális segítő kooperációjában történik. 

Sor kerülhet közös családlátogatásra, esetmegbeszélésre, szülők anyagi és egyéb 

támogatására. A jelzőrendszer működtetése egyre hatékonyabb.  

9.7 Kapcsolat az egészségügyi szervekkel 

A gyermekek mentálhigiénés nevelése akkor lehet teljes, ha valamennyi erre 

szakosodott intézmény bekapcsolódik a nevelésbe, gondozásba. Az intézmény 

védőnője rendszeresen látogatja az óvodát, tisztasági és egyéb szűréseket végez. 

Szülői értekezletek alkalmával a gyermekorvostól, védőnőtől, fogorvostól, illetve 

asszisztensétől tájékoztatást, tanácsot kapnak a szülők különböző mentálhigiénés 

témában. Az ellátás egészségügyi, védőnői szűréseket, vizsgálatokat jelent. A 

gyermekorvosi státusz vizsgálatok az orvosi rendelőben zajlanak, valamint egy 

évben egyszer fogorvosi szűrésen vesznek részt a gyermekek. Szerepe van a 

védőnőknek az óvodáztatás esetleges késleltetésében is, hiszen az ő véleményük is 

mérvadó a döntési folyamatban.  
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9.8 Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

A közművelődési intézményekkel történő kapcsolattartás során a programok által 

olyan ismeretekhez, élményekhez jutnak a gyermekek, melyet az óvoda nem tud 

nyújtani. A könyvtár, a kulturális központ, a múzeum általában a „művészetek” 

nyelvén szólítják meg a gyermekeket. A kiállítások, könyvtári, múzeumpedagógiai 

foglalkozások, előadások kapcsán szerzett élmények, ismeretek meghatározóak a 

személyiség kialakulásának folyamatában. Nekünk, pedagógusoknak fontos 

feladatunk a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, az óvoda sajátos 

arculatához illő programok keresése, az intézményekkel való kapcsolattartás. 

9.9 Kapcsolattartás Paks Város Önkormányzatával 

Részt veszünk a város kulturális életében, városi megemlékezéseken. Az 

önkormányzat által szervezett gyermekprogramokat látogatjuk, aktív résztvevői 

vagyunk.  

10. Ünnepek, megemlékezések 

Az ünnepre hangolás, az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál 

a nevelésre, lelki töltekezésre a közös tevékenységekkel, az esztétikai élmények 

hatásával.  

A gyermekeket meg kell tanítanunk, ünnepelni. Arra törekszünk, hogy az ünnepeket 

érzelmi tartalommal töltsük meg és kiemeljük a mindennapi élet eseményeiből az 

ünneplő ruhával, szép terítővel, égő gyertyával.  

Az ünnepeket elő kell készíteni és le kell zárni. A gyermekek nem csak az 

ünneplésben vesznek részt, hanem az előkészületben és a lezárásban is. Az ünnep 

hangulatát a készülődés adja, mely az ünnepléssel fokozódik.  

Az ünnepek, megemlékezések egy részét a csoportban, egy részét óvoda szinten, egy 

részét pedig az iskolásokkal közösen ünnepeljük. Vannak események, melyre a 

szülőket is meghívjuk, van, amit óvodásainkkal zárt körben tartunk.  

Az óvodában megtartott ünnepeket, megemlékezéseket az adott nevelési év 

munkaterve tartalmazza.  
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11. A pedagógiai munka dokumentálása 

A pedagógiai program alapján az óvoda vezetője elkészíti az éves munkatervet, 

melynek tervezési fázisában az óvodapedagógusok aktívan részt vesznek. A 

nevelőtestület által elfogadott munkaterv az adott évre tartalmazza az óvoda egészére 

vonatkozó szervezési, tervezési, ellenőrzési és értékelési feladatokat.  

Fontos a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása, a tervezés, mely a célok 

elérésének biztosítéka. A kitűzött cél és a hozzá rendelt feladat megvalósulása hosszú 

folyamat, ezért a nevelési tervet féléves bontásban tervezzük és értékeljük. A 

tevékenységtervet előre három hónapra tematikus terv formájában tervezzük meg, 

amit hetekre lebontunk. Többnyire heti témában gondolkodunk, de az év során 

előfordul több hetet felölelő téma is, általában az ünnepekhez kapcsolódóan, amit 

projektszerűen dolgozunk fel. Az értékelés három havonta történik. A csoportban 

dolgozó mindkét pedagógus egy-egy témát, vagy projektet kiemelve készíti el a 

reflexiót.  

A nevelési és tevékenységi tervet a csoportnapló tartalmazza. A csoportnaplót a 

nevelőtestület maga készíti, mely tartalmazza a törvényi előírásnak megfelelő 

kötelező adatokat, valamint a programnak megfelelő és azt segítő elemeket.  

A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentum óvodánkban a 

fejlődési napló, mely tartalmazza: 

 az adott gyermekre vonatkozó adatokat, információkat (anamnézis) 

 a gyermek fejlődésének mutatóit 

 a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

szakértői véleményeket 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos fogadóórák témáját és időpontját.  

A megfigyelési, mérési eredményeket minden nevelési évben kétszer rögzítjük a 

naplóban, így láthatóvá válik, hogy az adott gyermek az egyes területeken hol tart a 

fejlődési folyamatban.  

A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és 

mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási napló, valamint a 

csoportnapló és a fejlődési napló vezetését a csoport óvodapedagógusai végzik.  


