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1. Az intézmény adatai
Az intézmény neve, címe:

Központi Óvoda
6600 Szentes, Klauzál utca 5 -- 7.

1. 1. Az intézmény szervezeti rendszere
Központi Óvoda:
Klauzál Utcai Óvoda
Szentes, Klauzál utca 5-7.
Tagóvodák:
1. Apponyi Téri Óvoda
Szentes, Apponyi tér G ép.
2. Árpád Utcai és Farkas Antal Utcai Óvoda (két épületben)
Szentes, Árpád utca 1. és Farkas Antal utca 11.
3. Szent Anna Utcai Óvoda
Szentes, Szent Anna utca 1.

2. A programmódosítás indokoltsága
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosítása
Az alapprogram legfrissebb módosítására 2018 júliusában került sor, az új előírások 2018.
szeptember 1-jétől hatályosak. A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában megjelent, a
137/2018. (VII. 25.) kormányrendelettel bevezetett módosítások alapján nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a jövőben
– a nevelő munkában a nemzeti identitástudat erősítésére,
– a hazához való kötődésre, valamint
– az egészséges életmód hangsúlyosabb kialakítására.
A következő általános elvek módosítása szükséges a helyi óvodai programunkban:
Általános elvek
– A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és
különleges védelem illeti meg.
– A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, és ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
– Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának
elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok
tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel
részesülhessen színvonalas nevelésben.
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– Az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük innovatív –
pedagógiai törekvések.
– Az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek,
értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak
a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
A módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (ÓNOAP) olyan elvekkel,
gondolatokkal módosult, és bővült, melyek tükrözik az állandó értékrendet, a társadalom
szükségleteit és az innovatív pedagógiai törekvéseket.
Nevelőközösségünk a XXI. századi közoktatás szellemiségének megfelelően arra
törekszik, hogy az óvodai nevelés során a hangsúly az alapkészségek, és a
kulcskompetenciák fejlesztésére tevődjön át, ezáltal a gyermekek képessé váljanak az
élethosszig tartó tanulásra.
Pedagógiai Programunkat az Alapprogram szellemiségével koherensen és A
kompetencia alapú óvodai programcsomag alapelveit figyelembe véve állítottuk össze.
Fontosnak tartjuk, hogy pedagógiai programunk olyan legyen, mely biztosítja az
intézmény pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát.
2.1. Intézményi innovációs folyamatok
A Humánerőforrás Operatív Program 3.1.2 és 2.1.6 projektek során adaptáltuk A
kompetencia alapú óvodai programcsomagot. A Társadalmi Megújulás Operatív Program
3. 1. 4. pályázata lehetővé tette intézményeinkben „A kompetencia alapú óvodai
programcsomag” alkalmazásával az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának
korszerűsítését, a program megvalósításához szükséges eszköztár beszerzését, az
óvodapedagógusok továbbképzését.
Az óvodapedagógiai munkánk legnagyobb kihívása az elmúlt években és a jövőben
is az integráció sikeres megvalósítása lesz. Különös figyelmet fordítunk minden szakmai
fejlesztés támogatása (pályázat) esetén a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Óvodai
nevelésünkben a gyermeki jogokat az egyenlő hozzáféréssel és egyéni gondoskodással
biztosítjuk. Érvényesítjük a diszkriminációmentességet, a szegregációmentességet és az
integrációt.
2.2. Partneri elvárások
A Program módosításában érvényesítjük azokat a szülői igényeket, melyek a partneri
igény- és elégedettségmérés folyamán fogalmazódtak meg az évek során. Legfontosabb
partnerünk a gyermek, s így az ő tényleges igényeinek előtérbe helyezése az elsődleges
feladatunk.
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2.3. Jogszabályi hivatkozások
 1999. évi LXVIII. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Közoktatásról
szóló törvény módosításáról
 A Kormány 255/2009. (XI. 2o.) Kormány rendelete az Óvodai nevelés
országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. /VIII. 28./
Kormány rendelet módosításáról
 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet: A nemzetiségi, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve
 185/1999.(XII.13.) Kormány rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997 (XII.22.) Kormány rendelet
módosításáról
 1997. évi XXXI. Törvény: A gyermekek védelméről és jogairól
 Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 1992.
 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet: A nevelési-oktatási intézmények
működéséről
 Játékszerekről szóló 24/1998. (IV.29.) IKIM, NM együttes rendelete
 1/1998. (VII.24.) OM rendelet a Nevelési-oktatási intézmények kötelező
eszközeiről és felszereléséről
 196/1999. (XII.21.) Kormányrendelet: A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Kormány
rendelet módosításáról.
 8/2001. (III.9.) OM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról
 19/2001. (VI.20.) OM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti etnikai kisebbség iskolai iktatásának
irányelve kiadásáról szóló 32/1997.(XI.) MKM rendelet módosításáról
 3/2002.(II.15) OM rendelet: A közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről
 2003. LXI. tv. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: tv. módosításáról
 65. § (2) Halmozottan hátrányos gyermekek óvodába járásáról szóló
törvény.
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény módosításáról
 229/2012. (VIII. 28) kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról
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 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

3. Helyzetelemzés
3. 1. Rövid bemutatkozás
Szentes városában a demográfiai változások miatt az utóbbi években folyamatosan
zajlott az óvodarendszer racionálisabb működtetését célzó intézmény-átszervezés.
2007. augusztus 17-től az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet és a Kossuth
Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet összevonásával jött létre a Központi Óvoda, mely
intézmény egy központi óvodából és öt tagóvodából állt.
2012-ben újabb átszervezés történt a Klauzál Utcai Óvoda bővítésével - a Kossuth
Utcai Óvoda és a Bocskai Utcai Óvoda megszűnt és beköltözött a Klauzál Utcai Óvodába-,
a megújult épületben 7 csoport működik. Az intézmény felújítása pályázat útján történt,
melynek címe: „Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában” DAOP4.2.1/2/2F-2f- 2011-0001.
Az óvodák részletes történeti áttekintése egyéni jelleggel az óvodai részprogramok
helyzetelemzésénél található meg.
Az intézmény fenntartója a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal, a törvényességi
felügyeletet és a koordinációs feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri
Irodája látja el. A gazdálkodási feladatokat részben a Szentesi Intézmények Gazdasági
Szervezete végzi.
A gyermekek napközis ellátást, háromszori étkezést kaphatnak mind a négy
óvodánkban. Az ételt naponta két alkalommal szállítja ki az intézményekbe a Szentesi
Központi Konyha.
A szabad óvodaválasztás mellett a fenntartó önkormányzat által meghatározott
óvodai körzethatárok figyelembevételével köteles az intézmény az adott területen élő
gyermekeket felvenni a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A Szentesi Központi Óvoda tagóvodái elsősorban az óvodák környékén lakó családok
gyermekeinek ellátását biztosítják, de befogadják a város peremén, a környező tanyavilág
és Szentes vonzáskörzetébe tartozó kisebb településeken élő családok gyermekeit is.
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Az eltérő körülmények ellenére egy egységes szemléletű nevelőtestület foglalkozik a
gyermekek személyiségfejlődésével. A pedagógiai egységességet a gyermekek esélyeiért
folytatott küzdelem kovácsolta, hiszen ugyanúgy megsegítésre szorul egy bérházi,
mozgásszegény életmódú családban növekedő kisgyermek, mint a tanyán, ahol – úgy
gondolhatnánk – kevesebb inger éri. A pedagógiai segítséget más formában, más
hangsúllyal kell megkapnia minden gyermeknek.

3. 2. A program fejlődés-lélektani, nevelésfilozófiai megalapozottsága
A nevelőmunkák során tiszteletben tartjuk a gyermek adottságait, melyek a
fejlesztésnek határt szabnak, ugyanakkor a személyiségfejlesztés során számolunk a
gyermek belső érési folyamatával is. Az érés során válik láthatóvá, hogy a fejlődés nem
egyenletes, hanem hol felgyorsuló, hol lelassuló, időnként stagnáló, néha visszaeső
vonulat.
A gyermek megismerése és fejlesztése az óvodába lépés első pillanatában kezdődik
és folyamatosan tart az iskolába lépésig. Olyan külső (tárgyi) és belső (pszichés) feltételek
megteremtésére törekszünk, ahol a gyermek pszichés funkciói a spontán érés mellet
optimálisan kibontakozhatnak. Hatékony nevelői befolyással, megfelelő szociális
környezetben biztosítjuk a gyermek egyéni képességeinek fejlesztését tudatos
odafigyeléssel, követéssel, támogatással. Arra törekszünk, hogy minden gyermek a maga
módján, a maga ütemében és saját képességei szerint a lehető leginkább tudjon
kibontakozni, fejlődni.
Az inkluzív (befogadó) pedagógia szemléletünk teremti meg ennek „melegágyát”:
 meghatározó a családok szociális és kulturális háttere,
 a gyermek, mint más egyéniség figyelembevétele,
 sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja, habilitációja és rehabilitációja,
 az érzelmi és erkölcsi nevelés hangsúlyozása a gyermeki személyiség
szocializációjában,
 a megalapozott szokásrend az állandó értékrend kialakulásához vezet,
 a szabad játék túlsúlya érvényesül,
és ezt a fokozott differenciálást komplex módon valósítjuk meg az óvodai élet
mindennapjaiban.
Pedagógiai Programunk illeszkedik a hazai óvodapedagógiai hagyományokhoz.
Felelősségteljes feladatunk, hogy nevelési rendszerünk alkalmazásával az iskolába kerülő
gyermekek felkészültek, alkalmasak legyenek az új feladatokra, és eközben boldog
gyermekkorukat megőrizhessék.
Programunk alapjául olyan nevelési rendszert választottunk, amely adottságainkra,
szokásainkra, eddigi értékeinkre építve a teljes személyiségfejlesztés feladatainak komplex
megvalósítását segíti.

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Oldal 9

Pedagógiai Program
3. 3. Szociokulturális háttér
Egyre inkább tapasztalható, hogy a gyermekek családon belüli életkörülményei
negatívan befolyásolják a gyermekek szocializációját, mely nehezíti óvodai nevelésüket, a
sikeres szocializációt.
A családok egy részét jellemzi, hogy leszűkültek emberi kapcsolataik és helyükre az
ember és a tárgy kapcsolata lépett (internet, tv). A családszerkezetekre jellemző, hogy a
hagyományos apa, anya, gyermek modell egyre ritkábban van jelen, sok családban válnak
az édesanyák egyedül nevelő szülővé. A problémák, a változások ingerszegény,
élményszegény, stresszes környezetet jelentenek a gyermek számára, és ebben az
attitűdben a gyermek fejlődése kevésbé alakulhat harmonikusan.
A családokat - a személyiségüket tiszteletben tartó - együttműködéssel,
gyermekvédelemmel, pedagógiai felvilágosító tevékenységgel, szakembertől történő
segítségkéréssel támogatjuk a problémák megoldásában.
3. 4. Nevelési rendszerünk alapelvei
 Nevelési rendszerünkben messzemenően érvényesül a gyermeki személyiség
tisztelete, elfogadása, megismerése.
 Olyan attitűd fogadja a gyermekeket, ahol a másság felé fordulás természetes, a
szokásrendszer következetes és megalapozott, illetve a fejlődés alapja a féltő, óvó,
gondoskodó szeretet és biztonság. Biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek fejlődését a preventív feladatok minél szélesebb körű megvalósításával.
 A biztonságérzet és a szeretet érzésének erősítésével partnerkapcsolat kialakítása a
gyermek - felnőtt között. Az érzelmi biztonságot nyújtó pedagógusmodell hatása
kiemelt fontosságú.
 A szocializáció folyamán beépítjük a gyermekek személyiségébe a társas
együttműködés szabályait, mintaadással kialakítjuk a megfelelő életvitel és az
egészséges életmód iránti igényt, és megalapozzuk a környezettudatos viselkedést.
 A kommunikáció fejlesztése hangsúlyos szerepet kap.
 A gyermekek életszükségleteiből fakadó legfontosabb tevékenységeket - szabad
játék és mozgás - középpontba helyezzük, emellett fontosnak tartjuk a játékba
integrált önkéntes és cselekvéses tanulást.
 Komplex nevelési rendszerünkben érvényesítjük az inkluzív pedagógiát, ahol a
gyermek teljes személyiségének fejlesztését egyéni szükségleteihez, fejlődési
üteméhez, azaz önmagához képest, differenciálva valósítjuk meg.
 A természet és életközeliség, valamint a nemzeti kultúra- és hagyományőrzés
hangsúlyozottan érvényesül a tevékenységrendszerünkben.
 Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy megalapozzuk és kialakítsuk az
egész életen át tartó tanulás igényét és képességét.
 Nevelési rendszerünk folyamatában támaszkodunk a családokkal és az óvodai
nevelést segítő intézményekkel való együttműködésre.
 Az óvodába lépéstől az iskolába kerülésig folyamatosan nyomon követjük a
gyermek fejlődését.
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3. 5. Küldetésnyilatkozat
Hitvallásunk:
„Én arra akarom nevelni a gyermeket, hogy
tudjanak boldog emberek lenni, úgy rendezni
életüket, hogy örömüket leljék benne.” (Balázsné Szűcs Judit)
Pedagógiai Programunkban adottságainkra, állandó értékeinkre és az innovatív
pedagógiákra építve gyermekközpontú, inkluzív nevelési-fejlesztési rendszerben
kívánjuk biztosítani a hozzánk járó gyermekek folyamatos személyiségfejlesztését.
Gyermekközpontú nevelésünk során maximálisan figyelembe vesszük, hogy a
kisgyermek érzékeny, fejlődő személyiség, egyénenként változó testi, lelki
szükségletekkel.
Arra törekszünk, hogy a 3-6-8 éves korú gyermekek készségeit és képességeit az
egyéni fejlődési ütemeikhez mérten fejlesszük, és minden gyermek egyenlő eséllyel
részesülhessen színvonalas nevelésben. A hátrányok csökkentésével és a gyermeki jogok
tiszteletben tartásával, a gyermeki személyiség kibontakoztatását valósítjuk meg. A
sajátos nevelési igényű gyermekeknek olyan attitűdöt biztosítunk, melyben mindenkinek
természetes a másság felé fordulás. Minden gyermek találja meg a helyét a közösségben,
váljék igényévé a csoporttal való együttműködés.
A játék a gyermek pszichikus szükséglete, létformája, legfőbb élményforrása. Ebből
következően biztosítjuk a szabad játék lehetőségét, és a komplex személyiségfejlesztést a
játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás útján, sok-sok tapasztalat –és
élményszerzési lehetőséggel.
Különös gondot fordítunk:
- az egészséges életmódra nevelés szokásainak kialakítására,
- a mozgásfejlesztésre,
- anyanyelvi nevelés és kommunikáció fejlesztésére,
- a tehetségígéretes gyermekek felkarolására,
- a szocializáció biztosítására,
- a környezetvédő értékrend megalapozására,
- a művészetek nevelő hatásainak kihasználására,
- az értékmegőrző, értékteremtő, a népi kultúrát átörökítő nevelés
megvalósítására, hagyományok ápolására,
- a nemzetiséghez tartozó gyermekek, családok kulturális szokásainak, értékeinek
megőrzésére, elfogadására.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A gyermek
nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Az óvodának ebben kiegészítő szerepe
van, vállaljuk, hogy az óvodás gyermekeket az iskolára alkalmassá tesszük.
Olyan óvodákba várjuk a gyermekeket, ahol érzelmi biztonságban, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben tölthetik mindennapjaikat. Törekszünk arra,
hogy az óvodapedagógushoz, a dajkához és a csoporttársaihoz pozitív érzelmi
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kapcsolatok fűzzék. A gyermekekkel foglalkozó felnőttek modellszerepének nagy
jelentőséget tulajdonítunk.
Fontosnak tartjuk, hogy a külsőségekben, tárgyi környezetünkben is tükröződjön
felvállalt nevelési rendszerünk tartalma, és lehetőségeinkhez mérten pályázati, alapítványi
támogatásból ez célirányosan gazdagodjon.

Óvodánk minőségét az adja,
 hogy sokrétű szaktudással rendelkező, innovatív, gyermekszerető, lelkiismeretes
alkalmazotti közösség van,
 a
magas
színvonalú
nevelést-fejlesztést
óvodapedagógusaink
tudatos
felkészültsége, magas erkölcsi szinten álló pedagógiai munkája biztosítja, akik
önképzéseken, belső képzéseken és továbbképzéseken folyamatos fejlesztik
ismereteiket, módszertani kultúrájukat,
 igyekszünk megtartani az óvoda hagyományos funkcióját, a gyermekek boldog
óvodás éveinek megteremtéséért dolgozunk,
 hogy hatékonyan valósul meg a belső ellenőrzés az óvodapedagógusok és a nevelő
- oktató munkát segítő dolgozók körében, melyet az intézményvezető és a
tagóvoda-vezetők végeznek a Belső ellenőrzési- értékelési terv alapján
 hogy útmutatást nyújt az óvodapedagógusok szakmai fejlődése terén a pedagógus
önértékelés és az ennek nyomán elkészített önfejlesztési terv, melynek irányítását
körzeti szinten a belső ellenőrzési csoport és az intézményvezető fogja össze
 az elvégzett partneri igény– és elégedettség mérés eredményei alapján
folyamatosan javítjuk, fejlesztjük az óvoda működését,
 az intézmény rendelkezik a munkavégzéshez szükséges személy-tárgyi, pénzügyi
feltételekkel, erőforrásokkal.

4. Gyermekkép, óvodakép
4. 1. Gyermekkép
Az alapprogram szerint a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori
szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség
szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe
meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a
gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden
gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője
a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének
és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
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Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse:
– az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését,
– a gyermeki személyiség kibontakozását,
– a hátrányok csökkenését,
– az életkori és egyéni sajátosságok kibontakoztatását, valamint
– az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek) ellátását is.
Az óvodai nevelésben alapelv a gyermek személyiségének elfogadása, tiszteletben
tartása, szeretete, a személyiségfejlődés, az egyéni készségei és képességei fejlesztésének
támogatása. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik
(többek között)
– a gyermeki szükségletek kielégítéséről,
– az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
– a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről.
Gyermekközpontú óvodai nevelésünk befogadó, a gyermeki személyiség legteljesebb
kibontakoztatására irányul, maximálisan figyelembe véve, hogy az ember szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakoztatásának. Alapelve, hogy a gyermekek egyformán magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesüljenek, és meglévő hátrányaik csökkenjenek.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesek lesznek
- testileg,
mert a mozgás lételemük, sokat mozoghatnak, kipróbálhatják magukat, edzettek,
motorikusan fejlettek, egészséges életmódjuk megalapozott.
Ezáltal fejlődnek a motoros képességek, a testséma ismeret, a mozgáskoordináció, a téri
tájékozódás, a finommozgások.
- lelkileg,
mert tele vannak élményekkel, tudnak nevetni, örülni, felfedezni, rácsodálkozni,
érzelmileg kötődnek hagyományainkhoz, kultúránkhoz; van önbizalmuk, elfogadnak
másokat, tudják, hogy segíteni jó, mert őket is segítik, szeretik.
Ezáltal fejlődnek a szociális képességek: az együttműködési képesség, alkalmazkodás,
udvariasság, ítélőképesség, érzelmek, beállítódás, akarati tényezők.
- szellemileg,
mert kezdeményezőek, tevékenyek, óvják, védik környezetüket, tisztelik
hagyományainkat, mert tudják, hogy az élet minden formája érték; könnyen
kommunikálnak, gazdag szókinccsel beszélnek, önálló véleményük van, mert mindig
meghallgatjuk őket; eligazodnak a világ dolgaiban, mert értelmes szabályok között
élnek.
Ezáltal fejlődnek az értelmi képességek: általános tájékozottság, koncentráció,
feladattartás, szabálytudat, figyelem, érdeklődés, emlékezet, képzelet, érzékelés,
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észlelés, problémamegoldó képesség. Hangsúlyos szerepet kap a verbális képességek
fejlődése, fejlesztése.
Összességében nevelőtestületünk vállalja, hogy inkluzív, segítő pedagógiai attitűddel
alkalmassá tesszük óvodásainkat az iskolai élet megkezdésére. A sajátos nevelési igényű
gyermekek szakemberek segítségével - állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek.

4. 2. Óvodakép
Óvodai körzetünkben homogén és osztatlan csoportok egyaránt megtalálhatóak. A
csoportszerkezetek formája az óvodák egyedi sajátosságai és a partneri igények
figyelembevételével alakult ki.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan
történik. A gyermek 3. életévének betöltését követően és az oktatási törvény beiskolázással
kapcsolatos előírása szerinti ideig, illetve egyéni képességei figyelembevételével vesz részt
az óvodai nevelésben.
Az óvoda belső tereit, csoportszobáit úgy alakítjuk, hogy a nyugodt, szeretetteljes
légkör mellett egyaránt alkalmas legyen a szabad játékra, és a gyermekek komplex
személyiségfejlesztéséhez szükséges tevékenységekre. A tárgyi környezetnek biztosítania
kell a gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Óvodai nevelésünkben elsődleges szempont a gyermek egyéni készségeinek és
képességeinek kibontakoztatása és az ehhez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.
Teret engedünk a gyermeknek a szabad önkifejezésre. A környezetkultúra alakítása, a
biztonságos életvitel szokásainak megalapozása és a pedagógiai tevékenységrendszerünk
egyaránt segítik a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását,
megszilárdulását.
Miközben tagóvodáink teljesítik a funkcióikat, a gyermekekben megteremtődnek a
kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei.
Óvodáink nyitottak, biztosítjuk, hogy a szülők gyermekük mindennapi óvodai
életébe bármikor betekinthessenek, és törekszünk a velük való szoros együttműködésre.
A családi nevelés elsőbbségét figyelembe véve, együttműködve, a gyermek személyiségét
elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Az egyén tiszteletben tartása
mellet a társas viselkedés megtapasztalásával, gyakorlásával a gyermekek szocializációját
kívánjuk segíteni.
A nemzetiségi kisebbséghez tartozó gyermekek esetében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen
alapuló integráció lehetőségét.
4. 3. Pedagóguskép
A nevelési folyamatban az óvodapedagógust kulcsfontosságú szereplőnek tekintjük,
akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Nevelőmunkájának
középpontjában a gyermek áll.
A gyermekek és az óvodapedagógusok kapcsolatát az aktív és kölcsönös
együttműködés jellemzi. Ez a pedagógiai magatartás feltételezi az önállóság, rugalmasság,
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döntési képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Az óvodáinkban dolgozó
óvodapedagógusok nevelő-fejlesztő munkáját magas szinten álló pedagógiai szakértelem,
a tudatos felkészültség, ismereteik folyamatos bővítésének igénye (önképzés,
továbbképzés) jellemzi.
A gyermek személyiségének alakulása szempontjából nemcsak az óvodapedagógus
biztonságot, harmóniát sugárzó egyénisége, hanem az óvoda működését segítő nem
pedagógus viselkedése, értékrendje, kommunikációja és bánásmódja is modell értékű.
Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem
pedagógus összehangolt munkája hozzájáruljon a nevelőmunka eredményességéhez.

5. Óvodai nevelésünk célja és feladata
5. 1. Óvodai nevelésünk célja
 A pedagógiai programunk - a fejlődés- és neveléslélektani megalapozottságából
kiindulva – a szocializáció minél teljesebb megvalósítására törekszik és
kiemelkedő céljának tekinti, hogy kiegyenlítse a hátrányok enyhítését.
 Megalapozzuk az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat.
 Felkaroljuk a tehetségígéretes gyermekeket.
 „Minden gyermek más” elve érvényesüljön. Mindenki a maga módján, a maga
ütemében, a maga képességei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni,
fejlődni.
A gyermekek…
 Szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat;
 Fejlődjenek egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően;
 Legyenek aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak;
 Legyenek befogadóak, értsék meg, hogy az emberek különböznek egymástól;
 A magyar nyelv segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni
érzelmeiket;
 Legyen természetes számukra az egészséges életmód;
 Legyen egészséges önbecsülésük, önbizalmuk.
A szülők…
 Szívesen, bizalommal vegyék igénybe szolgáltatásainkat;
 Ismerjék, véleményezzék és támogassák az óvodában folyó nevelőmunkát;
 Aktívan kapcsolódjanak be az óvodai élet szervezésébe.

Munkatársi közösségünk…
 Maradéktalanul valósítsa meg a Pedagógiai Programunkat;
 Törekedjen az óvónői, a pedagógiai asszisztensi és dajkai munkakör
összehangolására.
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5. 2. Óvodai nevelésünk feladata
Óvodai nevelésünk fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzetek
megteremtését feltételezi, hiszen a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által
valósítható meg a nevelés.
A 3-8 éves korú gyermekek megismerési folyamatait – érzékelés, tapasztalás,
cselekvés – és pszicho-szociális jellemzőit figyelembe véve építettük fel pedagógiai
programunkat.
 Az óvodai életet vonzóvá tesszük.
 Segítjük a gyermeket a szülőtől való zökkenőmentes elválásban,
megszerettetjük vele társaikat és az óvodában dolgozó felnőtteket.
 A szocializáció szempontjából megalapozzuk a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak
és
akaratának
fejlődését,
szokásés
normarendszerét.
 Tervszerűen élményeket, tevékenységeket, eszközöket biztosítunk,
támogatjuk a gyermekek spontán kezdeményezéseit.
 Folyamatosan figyeljük fejlődésüket.
 A kiemelkedő figyelmet igénylő gyermekeket a szülők
beleegyezésével, speciális segítéssel támogatjuk.
 Olyan szülői fórumokat szervezünk és támogatunk, ahol a szülői
közösség érvényesítheti az óvodai nevelőmunkában érdekei
érvényesítését.
 Folyamatos, szakszerű tájékoztatást és tanácsot adunk a szülőknek a
gyermekek fejlődéséről, a nevelésről.
 Anyanyelvi,
(szókincs,
nyelvi
kifejezőkészség,
beszédértés
fejlődésének elősegítése) - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
 Megvalósítjuk és fenntartjuk a kompetencia alapú programot.
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5.3. Rendszerábra
Stratégiai célok és feladatok
Fő területek
Programunk fejlesztési rendszere

Az óvodai nevelés

Az óvodai élet

általános feladatai

tevékenységi formái

Az egészséges életmód alakítása

Játék; vers, mese; ének-zene,
énekes játék; rajzolás,
mintázás, kézimunka; mozgás;
a külső világ tevékeny
megismerése; munka jellegű
tevékenységek; a
tevékenységben megvalósuló
tanulás

Az érzelmi, az erkölcsi és az
értékorientált közösségi nevelés
biztosítása
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés
és nevelés megvalósítása

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés
Nevelésünk, fejlesztésünk kiemelt területei
tanulás
és nevelés megvalósítása
Klauzál Utcai
Óvoda

A testi- és lelki
egészségnevelés

Inklúzió

Apponyi Téri
Óvoda

Farkas Antal Utcai
Óvoda

Egészség-nevelés
és mozgás-

Néphagyományőrzés

fejlesztés

Szent Anna Utcai
Óvoda

Környezetvédelemre és
egészséges
életmódra nevelés

Integráció
Differenciálás
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése
Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
Roma kultúra ápolása
Szocializáció
Egészségnevelés
Gondozás
Játék
A fejlődés várható eredménye
óvodáskor végére
Nyelvi fejlesztés
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6. Óvodai nevelésünk általános feladatai
6. 1. Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés átfogó tevékenység- és feladatrendszere egész
óvodai nevelésünket átszövi. Alapvető feladatunk az óvodáskorú gyermekek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése, egészségük védelme, edzése, óvása, és megőrzése. A gyermek
életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakítása során alakítjuk a testápolás,
tisztálkodás, a fogmosás, az egészségmegőrzés, az étkezés (különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése),
az öltözködés és a betegségmegelőzés szokásait és nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt
pihenés biztosítására. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások
alakításával megalapozzuk a gyermekek környezettudatos magatartását.
6. 1. 1. Cél
 A gyermekek egészséges életvitel iránti igényének kialakítása.
 A gyermekek harmonikus testi és mentálhigiénés fejlődésének elősegítése.
 A gyermekek váljanak képessé testi szükségleteik önálló kielégítésére.
6. 1. 2. Feladat
 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, biztonságos
és a gyermekekre méretezett, segítő óvodai környezet kialakítása, fenntartása.
 Megfelelő életritmus kialakítása - az életkori sajátosságokat szem előtt tartó –
következetes, ugyanakkor rugalmas napirend és heti rend megszervezésével.
 Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek komfortérzetének biztosítása,
az egészséges életmód, a gondozás, a betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés
és a környezettudatos magatartás alakítása.
 Testi képességek, fizikai erőnlét, edzettség fejlesztése rendszeres
egészségfejlesztő testmozgás biztosításával.
6. 1. 3. A tevékenység megszervezése
Az egészséges életmódra nevelés területei
egészségvédelem, edzés és a mozgásfejlesztés.

közé

tartozik

a

gondozás,

A gondozás és szokásrendszer megalapozása
A gondozás óvodai nevelésünk egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a
kisgyermek szükségleteinek kielégítését, elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul
egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához.
Ezért nagyon fontos számunkra, hogy óvodáink feltételrendszere, szokásrendje, nevelési
hatásai segítsék elő, hogy a gyermekek egyéni fejlettségüknek megfelelően legyenek
képesek a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodásra.
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A helyesen kialakított életritmus visszahat az életfolyamatokra. Ezért rugalmas, de a
gyermek élettani szükségleteit kielégítő napirendet tervezünk, melyben érvényesül a
folyamatosság és a kötetlenség. Különös figyelemmel érvényesítjük az alvás és pihenés, a
szabad levegőn való tartózkodás, és a táplálkozással kapcsolatos szükségletek kielégítését,
valamint a mentálhigiénés gondozást.
A kiegyensúlyozott táplálkozásnak óriási szerepe van a gyermekkori egészséges
életmód kialakításában már kisgyermekkortól kezdve, hiszen a növekedés és fejlődés
legfontosabb alappillére az egészséges táplálkozás.
Jelentős szerepünk van a gyermekek táplálkozáshoz való viszonyának alakulásában.
Tapintattal, az egyéni érzékenységével is számolva, a szülők óvodai étrenddel való
megismertetésével járulunk hozzá ahhoz, hogy a gyermekek hozzájussanak valamennyi
életfontosságú tápanyaghoz. A gyermekek elé mindig megfelelő hőmérsékletű étel kerül.
A gyermek egyszerre csak annyi ételt kap, illetve szed a tálból, amennyit jó étvággyal el
tud fogyasztani. Az ételt többször kínáljuk, de nem erőltetjük. Kóstoltatással kedveltetjük
meg az új ízeket. Tekintettel vagyunk az egyéni ízlésre. Minden gyermeket rászoktatunk a
rágásra. Az önálló étkezésben elfáradót segítjük. A gyermekeknek napközben és
étkezéskor is folyadékot kínálunk. A 3-5 éveseknek kanalat és villát, az 5-6-7-8 éveseknek
kést is adunk az étkezéshez.
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását,
rendszeres és szükség szerinti tisztálkodási igényük kialakítását szolgálja. A gyermeknek
tisztálkodási teendőiben segítséget adunk. A dajkák az óvónővel egyeztetett elvárások
alapján segítik a gondozási teendőket. A gyermekeket fokozatosan és folyamatosan
szoktatjuk az önálló tisztálkodásra. Megtanítjuk, gyakoroltatjuk a fésülködést, fogmosást,
kézmosást, arcmosást, WC használatot.
Az öltözködéssel kapcsolatos teendőket évkezdéskor a szülőkkel közösen
megbeszéljük - hogy a gyermekek ruházata legyen kényelmes, praktikus, a gyermekek
számára legyen könnyen le-, illetve felvehető. Az óvoda életéhez kapcsolódó szokásoknak
megfelelően pizsamáról, tornafelszerelésről, váltócipőről, váltóruháról és ezek
tisztántartásáról a szülők gondoskodnak.
A pihenés idejét a gyermekek életkorához, egyéni alvásigényéhez, szokásaihoz
igazítjuk. A kevesebb alvásigénnyel rendelkező gyermekek csendes játékkal tölthetik
idejüket a többiek ébredéséig a csoportszobában, vagy ha lehetőség van rá, másik
helyiségben. A nyugodt pihenés feltételeit megteremtjük a tiszta rendezett környezettel,
csendet, nyugalmat, jó levegőt, megfelelő hőmérsékletet biztosítunk. Mesével, énekkel,
halk zenével „hangoljuk” a gyermekeket a pihenésre. Apróbb tárgyaikat, kedvenceiket
maguknál tarthatják.
Alvó gyermeket lehetőség szerint nem ébresztünk fel. Az egész óvodában fokozott
gonddal szervezzük meg azokat a munkafolyamatokat, amelyek a pihenő időre esnek.
Az iskolába lépést megelőző nevelési évben a gyermekek részére a pihenő idő alatt
játékot, és egyéb tevékenységet biztosítunk, ha ezt a személyi és tárgyi feltételek lehetővé
teszik.
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Egészségvédelem, edzés, mozgás
A szervezet edzése szintén fontos feladat az egészség megőrzéséhez. A lég-, víz-,
napfürdő lehetőségeinek alkalmazásával segítjük a gyermekek egészségének fenntartását,
a betegségek megelőzését, a környezeti „stresszhatások” elviselését. Fokozott figyelmet
fordítunk a levegőztetésre. Lehetőség szerint naponta több órát, délelőtt és délután is kinn
tartózkodnak a gyermekek a levegőn. A levegőztetés idejére is gondoskodunk a
gyermekek tevékenységének megszervezéséről. Szeles időben, sűrű ködben, vagy ha a
hőmérséklet –10 C alá esik a csoportszobák fokozott szellőztetése mellett a gyermekek az
épületben maradnak. Nyári kánikulában fokozottan ügyelünk arra, hogy a gyermekek ne
hevülhessenek túl, tevékenységüket a szabadban, árnyékban, vagy az épületben
szervezzük meg.
A gyermekek edzettségét elősegítve sokat sétálunk, kirándulunk, mozgásos
tevékenységeket végzünk.
Mozgásfejlesztés
A mozgás jelentős szerepet tölt be nevelési rendszerünkben. A 3-6-7-8 éves gyermek
fejlődésében kiemelkedő szerepe van a mozgásnak. Egyrészt azért, mert agyának
oxigénellátását a gyermek tüdeje csak fokozott mozgással, vagy kiabálással tudja
biztosítani. Másrészt azért, mert az óvodáskorú gyermek ismeretei 80 %-át mozgásoscselekvő- manipuláló tevékenységgel szerzi. A mozgásfejlesztés a gyermekek
mozgásaktivitásának fenntartását, fejlesztését és kielégítését célozza.
Sokféle mozgáslehetőséget biztosítva változatos eszközökkel, szerekkel, a
mozgásformák sokszori gyakorlására adunk módot a teremben, szabadban egyaránt.
Szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk: játékos családi sportdélutánok,
gyermeknapi programok.
Szervezett megfigyelésekre, kulturális programokra, városi rendezvényekre a szülők
tájékoztatását követően visszük el a gyermekeket. A város határán túli programokra,
kirándulásokra csak a szülők előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása mellett
kerülhet sor.
6. 1. 4. A fejlődés várható eredménye
 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan
tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek, és használják zsebkendőjüket.
 A gyermekek higiénikusan és kulturáltan étkeznek, készség szinten használják az
evőeszközöket, önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasszanak.
 Önállóan öltöznek a gyermekek, ügyelnek saját küllemükre, környezetük rendjére.
 A gyermekek szeretnek mozogni, a változatos mozgásformákat képesek egyénileg
kivitelezni, kitartóak a mozgásos játékokban.
 Kialakul a gyermekek testi-lelki egészsége, edzettsége.
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6. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy
megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény
kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá
tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre,
mindazok megbecsülésére. A családi környezet szocializációs szerepe kiemelkedő
jelentőségű a gyermek későbbi társas viszonyai, viselkedése, emberi kapcsolatainak
minősége szempontjából. A családi mintaadást folytatva és kiegészítve, szükség esetén
pótolva olyan szociális technikákat alapozunk meg, melyet a cél és feladatrendszerben
határozunk meg.
6. 2. 1. Cél
 A gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
 Az óvoda alkalmazottainak a gyermekekkel és egymással való
együttműködését, kapcsolatát pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
 Egyszerre segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én
tudatának alakítását, ezáltal engedjünk teret önérvényesítő, és önkifejező
törekvéseinek.
 Az óvodai élet segítse a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának
fejlődését, a szokás– és normarendszer megalapozását.
 Építsünk a gyermek nyitottságára és segítsük hozzá, hogy rá tudjon csodálkozni
a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre,
mindazok megbecsülésére.
 A gyermek ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való
kötödés alapja.
 Erősödjenek a gyermek szociális, esztétikai és erkölcsi érzelmei.
 Az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és
viselkedése modell értékű szerepet töltsön be.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a sajátos törődés, szükség
esetén a megfelelő szakember biztosítása.
6. 2. 2. Feladat
 Érzelmi biztonságot és állandó értékrendet nyújtó, szeretetteljes, családias
légkör megteremtése az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig.
 A gyermek-gyermek, és a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának
kialakítása, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek
formálása, erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében.
 Azoknak a közösségi szokásoknak a kialakítása és fenntartása, amelyek
biztosítják a nyugalmat, a gyermekek védettségét, közösségi érzelmeik
alakulását (ünnepek, születésnapok, kirándulások, rendezvények, pályázatok
által nyújtott egyéb alkalmak stb.).
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 Nevelési rendszerünk megvalósításán keresztül fejlődjenek a gyermekek
szociális, esztétikai, erkölcsi érzelmei.
 Az együttes tevékenységekben és az ünnepekre való készülődésekben a közös
élmények közösséget alakító hatásának erősítése.
 Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az
emberek különböznek egymástól.
 Az óvoda működjön együtt a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek érdekében
az ágazati jogszabályokban meghatározott, speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel.
6. 2. 3. A tevékenység megszervezése
Az érzelmi nevelés magában foglalja az óvodakezdés, társas élet, hagyományok,
ünnepek, környezetvédelem, közösségi nevelés területeit.
Óvodakezdés
A család és az óvoda együttműködésének első próbája – egyben célunk is – az
óvodakezdés pillanatainak minél zökkenőmentesebbé tétele, az új életformához való
pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása – „kedvcsinálás” az ovihoz.
Elveink az óvodakezdéssel kapcsolatosan:
 Különös hangsúlyt fektetünk a családias, szeretetteljes, élményekben gazdag
óvodakezdésre. Ez a szülők, gyermekek fogadásában, közvetlen, személyes, emberi
kapcsolatok kialakításában realizálódik.
 A gyermekek óvodakezdését családlátogatással, bölcsődelátogatással könnyítjük
meg.
 A gyermekek szülővel, nagyszülővel közösen ismerkedhetnek meg az óvodával, és
az óvoda életrendjét tiszteletben tartó módon kapcsolódhatnak be mindennapi
életünkbe.
 Minden esetben szükséges megteremtenünk a lehetőséget a gyermekeknek a
szülőtől való fokozatos elválásra.
 A bölcsődéből érkező gyermekek lehetőség szerint egy csoportba kerülnek, s
kialakult szokásaikat fokozatosan közelítjük az óvodai élet szokásaihoz.
 Az óvodakezdés első időszakában a csoport mindkét óvónője egész nap együtt van
a gyermekekkel.
 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat
elhozhatják az óvodába.
Hagyományok, ünnepek, jeles napok
A közös tevékenység a gyermekek fejlődésének serkentője. A közös készülődés,
tervezgetés a holnap öröme távlatot jelent a gyermekek számára. Az óvodai élet szokásai,
hagyományai, ünnepei érzelmi átélésre, gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak
lehetőséget. Az egyik legjobb közösségalakító tevékenység, amikor a gyermekek együtt
élik át az ünnepi előkészületet, együtt örülnek annak, amit létrehoztak, alkottak.
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Elveink:
 A közös ünnepléseket és tevékenységeket úgy szervezzük meg, hogy
kiemelkedjenek az óvoda mindennapi életéből, de előzményei illeszkedjenek a
gyermekek tevékenységi formáiba.
 A gyermekeket aktívan bevonjuk az előkészületi tevékenységekbe.
 Az ünnepek külső megnyilvánulási formái is legyenek hangsúlyosak (esztétikus
terem- és környezetdíszítés, alkalomnak megfelelő öltözködés).
 Hatékonyan bevonjuk a családokat is (szülők, nagyszülők) az ünnepi
előkészületekbe.
 A tagóvodáink egyéni arculattal rendelkeznek attól függően, hogy milyen a szülők
igénye, melyek az óvodapedagógusok speciális képességei.
 Az adottságokhoz, környezethez illően beépítjük a hagyományokat, jeles napokat,
ünnepeket a gyermekek mindennapjaiba, hogy ezzel is fokozzuk a gyermekek
összetartozását.
Közösségi nevelés
Az óvodai környezet hatásaival kiegészíti a családi környezet hatásait, és ezzel
biztosítja a szocializáció más „dimenzióit”, mely nélkülözhetetlen az iskolai alkalmasság
szempontjából is.
A nevelőhöz való érzelmi kötődés kiindulópontja az élményfeldolgozásnak, a
normák, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzetek megoldásának.
Elveink:
 Az óvodába kerülő gyermekektől fokozatosan elvárjuk, hogy a közösségi élet
szokásai szerint viselkedjenek.
 A közös élmények, a gyermekekkel szembeni elvárásaink, a társak visszajelzései
nyomán a pozitív magatartásformákat erősítjük.
 Az önérvényesítésnek lehetőséget adunk, de nem a társak rovására. Az együtt
tevékenykedés örömét, értékeit hangsúlyozzuk.
 Kiemelt figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív
környezeti hatások gátolják. Bizalmat, érzelmi támaszt nyújtó és a gyermekek iránti
megbecsülést biztosító óvodai légkörben formáljuk őket nyitottá, a közösség
egyenrangú tagjává.
 A pozitív értékelés hatására a gyermekek önértékelése fokozatosan reálisabbá válik,
igény szintje emelkedik.
 Lényeges, hogy az egy csoportban dolgozó óvónők azonos pedagógiai elveken
alapuló gyakorlatot valósítsanak meg.
6. 2. 4. A fejlődés várható eredménye
A gyermek:
 Ragaszkodik a csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez.
 Tud alkalmazkodni a csoportban kialakult szokásrendszerhez.
 A játékszeren megosztozik a társaival.
 Segíti a társait a tevékenységekben.
 Türelmesen meghallgatja a felnőtteket és a társait.
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Az udvariassági formák betartásával kommunikál.
Érdeklődik társai iránt.
Konfliktushelyzetekben társaival egyezkedik.
Képes az együttérzésre.
Számon tartja társait, érdeklődik hiányzásának okáról.

6. 3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladat. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely
kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az értelem a gondolkodás és
fogalomrendszer, illetve a beszéd kialakulása. Az óvodáskorúak beszédében mondatszerkesztés, szókincs - tükröződnek a kibontakozó gondolkodási műveletek.
6. 3. 1. Cél
 Helyes minta és szabályközvetítéssel, beszélő környezettel az anyanyelv fejlesztése,
és a kommunikáció formáinak alakítása.
 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése.
 Fejlődjön a gyermekek beszédészlelése, beszédmegértése, szókincse gyarapodjon.
 A különböző tevékenység és élethelyzetekben való gyakorlás által fejlődjön a
gyermekek érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, gondolkodása.
 A gyermekekben bontakozzanak ki a nyelvi- és kommunikációs készségek.
 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében valósuljon meg.
6. 3. 2. Feladat
 Az új gyermekek fogadásakor, a beszoktatás során, majd a továbbiakban
megfigyeljük a gyermekek aktuális beszédállapotát, és az egyéni fejlődési naplóban
rögzítjük. Óvodáink logopédusai felmérik az 5 éves és indokolt esetben a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek beszédészlelését, beszédhibáit.
 A napi tevékenységek megszervezésekor szóbeli megnyilvánulásra ösztönző, oldott
légkört teremtünk, keressük az egyéni és kisebb csoportos beszélgetések alkalmait.
 Figyelmet fordítunk a gyermekek szóbeli megnyilvánulásaira, meghallgatására, a
gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére.
 Beszédünkkel modellt nyújtunk, sok szinonimát használunk.
 Különböző tevékenységekben és élethelyzetekben bővítjük, rendszerezzük,
gyakoroltatjuk a gyermekek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatait,
ismereteit, valamint fejlesztjük értelmi képességeiket (érzékelés, észlelés, emlékezet,
figyelem, képzelet, gondolkodás).
 Ösztönző környezetet biztosítunk a képzelet és a kreativitás kibontakoztatására.
 Bármilyen fejlődési zavar, akadályoztatás esetén szakember (orvos, logopédus,
fejlesztőpedagógus) beavatkozását javasoljuk.
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6. 3. 3. A tevékenység megszervezése
Óvodába érkezéskor, szabadidőben, naponta minél többször egyéni beszélgetős
kapcsolatot teremtünk, érdeklődéssel hallgatjuk a gyermekek otthoni élményeit, közléseit
aktuális érzelmi állapotáról. Bekapcsolódunk a gyermekek játékába akkor, ha azt a játék
zavarása nélkül megtehetjük, hogy mintát adjunk a szituációkhoz alkalmazkodó
beszédfordulatok, nyelvi kifejezések használatához.
Mesét, verset és mondókát naponta többször is mondogatunk, amikor a
játékszituáció azt kínálja, az egyes gyermekek, vagy a gyermekek kisebb csoportja
körében.
A naponta kezdeményezett mesélésünk közvetíti a magyar mesék jellegzetes szó- és
kifejezés fordulatait, ezzel bővítjük a gyermekek aktív és passzív szókincsét. Szokássá
alakítjuk a gyermekek mesélését, játékban, szabadidőben, vagy a pihenés előtti
időszakban. Biztosítjuk ebben a gyermekek önkéntességét, a gyermeki önkifejezés
lehetőségét.
A mozgás és beszéd kapcsolata
Mint ismeretes, a legfinomabb, legbonyolultabb és legösszetettebb mozgást igénylő
tevékenység a beszéd. A beszédelsajátításhoz az ép idegrendszeren és hallóapparátuson
kívül a beszédképző szervek - ajak, nyelv, szájpadlás, fogak - egészséges mozgathatósága
is nélkülözhetetlen.
Ahhoz, hogy a helyes beszéd elsajátításához szükséges szerveket kondicionáljuk, a
következő alkalmakat teremtjük meg:
- Logopédiai foglalkozás – szakember végzi
- Anyanyelvi játékok - óvodapedagógus végzi
Az utóbbiak magukban foglalják a nyelvgyakorlatokat, az ajakgyakorlatokat, a légzőés fújó gyakorlatokat, az állkapocsgyakorlatokat, a hallásgyakorlatokat valamint a
testséma fejlesztés gyakorlatait. Mindezeket mozgáshoz kötötten végeztetjük a
gyermekekkel utánzó-és játékos formában, lehetőség szerint egy héten több alkalommal.
6. 3. 4. A fejlődés várható eredménye
A gyermek:
 Szívesen beszélget a felnőttekkel és társaival;
 Minden hangzót hibátlanul képez;
 Beszédritmusa megfelelő;
 Szükségleteit érthető formában megfogalmazza;
 Szívesen bábozik, dramatizál;
 Beszéde folyamatos, helyesen alkalmazott kötőszavakkal;
 Szókincse megfelel az elvárható életkori jellemzőknek;
 Helyesen használja az igeidőket, ragokat;
 Minden szófajt használ;
 Beszédében előfordulnak az egyszerű és bővített mondatok is.
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7. Az óvodai élet megszervezésének elvei
7. 1. Személyi feltételek
A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelőek.
Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője az intézményvezető, aki részben önálló
gazdálkodással és munkáltatói feladatokkal irányítja az intézményt.
Vezetői munkáját két intézményvezető helyettes és a tagóvoda-vezetők segítik. Ők
elsősorban az intézmény pedagógiai munkájának megszervezéséért, a szakmai munka
ellenőrzéséért és az óvoda irányításáért felelősek.
A körzet óvodáiban két óvodatitkár végzi az adminisztrációs, ügyviteli feladatokat.
Egyéb technikai dolgozók az udvaros-karbantartók, illetve a közcélú kisegítők, akik az
épületek, berendezések kisebb javításait, az udvarok ápolását végzik.
Minden évben működtetünk munkaközösségeket, melyek az óvodapedagógusok
szakmai-módszertani kultúrájának fejlesztéséhez nyújtanak segítséget. A közös munkát a
munkaterv alapján a munkaközösség vezetők irányítják.
Az intézmény minden csoportjában két óvodapedagógus és egy dajka segíti a
nevelőmunkát. A pedagógiai fejlesztés alanyai a gyermekek és az ő fejlesztésükért
felelősséget vállaló kulcsszereplők az óvodapedagógusok. Munkájukat körzeti szinten öt
pedagógiai asszisztens segíti.
Az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő munkatársak összehangolt
munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. Az óvodapedagógus-párok
általában jól kiegészítik egymást, hasonló nevelési elveket vallanak. Minden
óvodapedagógus felsőfokú szakképesítéssel, és emellett speciális végzettséggel,
tanfolyamokon, továbbképzéseken szerzett szakosító tanúsítványokkal rendelkezik. Az
önképzés belső igény, elvárás is, a minőségi munka egyik kritériuma.

7. 2. Tárgyi feltételek
Az óvodai körzet intézményei közül három óvodai célokra épült modern épület,
kettő pedig más jellegű épületből lett átalakítva. Az elmúlt évek során több intézményben
különböző mértékű felújítások történtek.
A játszóudvarok felülvizsgálata alkalmával alapítványi és pályázati támogatással
tettük megfelelővé az óvodai udvarok talaját és játékait, melyek az Uniós szabványoknak
megfelelőek.
Az egyes épületek helységeinek egységes stílusú berendezése a tagóvodák sajátos
arculatát tükrözi. A berendezési és használati tárgyakban a természetes anyagok
dominanciája értékközvetítő. Az óvoda bútorzata, eszközei, játékai, amelyeket a
gyermekek használnak, számukra hozzáférhető helyen és biztonságosan vannak
elhelyezve, lehetővé téve azok önálló használatát. A stabilitásuk a baleset megelőzését
szolgálja, elemeinek variálhatósága változatos térépítéssel a gyermekek közös és
elkülönülő játékának alapja.
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A berendezési tárgyakat pályázati támogatással folyamatosan korszerűbbre
cseréljük, a játékeszközöket alapítványi segítséggel kiegészítjük, illetve pótoljuk. A
csoportszobákban a játékeszközök széles skálája található.
7. 3. Az óvodai élet megszervezése
A napirend és a heti rend az a szervezeti keret, amellyel biztosítjuk a gyermekek
számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. A
napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez,
valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre.
7. 3. 1. A napirend kialakításának elvei:
 a napirenden belül a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítására
törekszünk, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét,
 a szabadlevegőn való tartózkodás és a mozgás elengedhetetlen része a
napirendnek (az évszakok és az időjárás változásainak függvényében)
 a napirendben az egyes tevékenységek között a folyamatosságra és rugalmasságra
törekszünk,
 a szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszak napirendjét a gyermekek biológiai(életkor, alvás- és mozgásigény, étkezések rendszere) és társas szükségleteinek
szem előtt tartásával alakítjuk ki,
 a nyári időszak (június 1-től augusztus 31-ig) napirendjét is tartalmas, gondosan
megtervezett tevékenységek rendszere alkotja, minél több időt a szabadban töltve,
 az óvodai élet szervezésében a gondozást kiemelten kezeljük.
7. 3. 2. A heti rend kialakításának elvei:
 A heti rend kialakítása során a csoportban dolgozó óvodapedagógusok
pedagógiai szabadsága érvényesül. A nevelői céltudatosság és tervszerűség fontos
tényező (állandó felkészültségi állapot témakörökön belül).
 A tevékenységeket - ha lehetőség van rá - a szabadban, természetes körülmények
között szervezzük meg.
 Bizonyos speciális tevékenységek szervezésében alkalmazkodnak a csoportok
egymáshoz (csoportközi tevékenység).
7. 3. 3. Az óvoda kapcsolatai
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak az aktuális nevelési
feladatokhoz és helyzetekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában
intézményünk nyitott és kezdeményező.

Kapcsolat a családdal
 A beíratást megelőzően minden óvodában lehetőséget biztosítunk a családoknak,
hogy betekinthessenek az óvodai élet mindennapjaiba.
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 Az óvodai élet során a család és az óvoda kapcsolattartása sokrétű, az
együttműködés formái változatosak - a személyes kapcsolattól a különböző
rendezvényekig.
 Óvodáinkban Szülői Szervezet működik, mely tevékenysége során az óvodába járó
gyermekek és szüleik érdekképviseletét látja el.
Kapcsolat más intézményekkel
 A gyermekek óvodába lépése előtt kapcsolatot tartunk a bölcsődével.
 Az óvodai élet során kapcsolatot tartunk a Szentesi Pedagógiai Szakszolgálattal, a
Gyermekjóléti Szolgálattal, Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, civil szervezetekkel és közművelődési
intézményekkel (Városi Művelődési Központ, Gyermekkönyvtár, Művészetek
Háza, stb.).
 Az óvoda – iskola átmenet elősegítése érdekében folyamatos kapcsolatot tartunk
fenn az általános iskolákkal.
 A Kárpát - medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszünk, és –
lehetőségeink szerint- szakmai kapcsolatot tartunk fenn.

7. 3. 4. Dokumentumok rendszere
Az óvodai nevelés tervezését, a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.
Az óvodai nevelés a jóváhagyott Pedagógiai Program alapján valósulhat meg.
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Szakmai dokumentumok egymásra épülése
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8. Az óvodai élet tevékenységformái
8. 1. A játék
„A gyermeki játék az emberi lélek mélyéből fakad, ősi ösztönök, erők
ellenállhatatlanul törnek utat maguknak.”
(Petrás Anna)
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Ebben az életszakaszban a gyermekek egész
napját a játéktevékenység határozza meg. Kiemelt jelentőségű, a pszichikumot, a mozgást,
az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység, ahol tapasztalataik, ismereteik,
élményeik feldolgozása történik.
A játékot a gyermekek alapvető és legfőbb tevékenységformájának tekintjük,
mely egész óvodai nevelésünket átszövi, és a játékos tevékenységszervezésben is meg
kell mutatkoznia.
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8. 1. 1. Cél
Megváltozott a játék helye az óvodai élet egészében, új értékek fogalmazódtak meg:
 a gyermek autonómiája
 a gyermek tisztelete
 önállóság
 egyéni fejlődési ütem
 tolerancia és szolidaritás
 kooperáció
 integratív pedagógiai stílus
8. 1. 2. Feladat
 A nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése.
 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára.
 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása.
 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakításához.
 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék
fejlesztése érdekében.
 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása.
 A játék továbbfejlesztése érdekében az óvodapedagógus kapcsolódjon be a játékba
és játsszon együtt a gyermekekkel.
 A szabad játék érdekében alapvető együttélési szabályok, szokások
megismertetése, tudatosítása.
8. 1. 3. A tevékenység megszervezése
Az óvónő személyisége
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus szükség és igény szerinti
együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával éri el.
Biztos felkészültséggel kell rendelkeznünk a gyermekneveléssel foglalkozó
szaktudományokról. Ismerjük a különböző játékfajták sajátosságait, pedagógiai funkcióit.
Magunk is szívesen játsszunk és tudjunk a játék nyelvén kommunikálni a gyermekekkel.
A gyermek biztonságérzete, az óvodapedagógussal való közvetlen kapcsolata fontos
szubjektív feltételei a játék spontán kibontakoztatásának.
A szabad játék komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak
tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában a célok eléréséhez. A játék a 3-7-8 éves
korú gyermekek alapvető mindennapjait átszövő tevékenysége, létfontosságú, melyben él
és fejlődik.
A megfelelő légkör
A gyermekek kiegyensúlyozottságához, közösségi életük fejlődéséhez szükséges
nyugodt légkör a játékra közvetlenül hatással van. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
az óvodába érkezéstől a hazamenetelig sokféle játékot kezdeményezhessenek és
szervezzenek önállóan.
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Feladatunk az élmények nyújtása, a tapasztalatszerzés irányítása.
A különböző játékformák és azok tartalmának gazdagításához nagyon sok közös
élményt kell biztosítanunk, amik a gyermekek képességeinek fejlődését segítik elő, így
válhat a játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé.
A 3-6-8 éves korra általában jellemző játéktémák a közös és egyéni élmények
hatására alakulnak ki, mélyülnek el, majd a pillanatnyi aktualitásoknak megfelelően
formálódnak át. Arra törekszünk, hogy a tapasztalat-, és ismeretszerzés pozitív érzelmeket
váltson ki. Az óvodán kívüli tapasztalatszerzés szintén megjelenik az óvodai játékban. Ez
nem csupán a játék, de az egyéni bánásmód, a családdal való együttnevelés érdekében is
jelentős.
A játékidő
A játékidő folyamatosságát amennyire csak lehet, nem borítjuk fel. A gyermekek a
délelőtt elkezdett játéktémát akár több napon keresztül is játszhatják, mindaddig, míg ez
számukra érdekes élményt és örömet jelent.
A megfelelő hely a játékhoz
A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek. Szükség szerint a
gyermekek közreműködésével alakítunk ki állandó és ideiglenes játszóhelyeket.
Hozzásegítjük a gyermekeket ahhoz, hogy ki-ki megtalálja a számára legmegfelelőbb
helyet a csoportszobában és az udvaron is. Biztosítjuk meghitt sarkok kialakításával az
elmélyült, nyugodt játékot, de a nagyobb teret igénylő mozgásos tevékenységekhez is
igyekszünk a helyet megteremteni. A játékeszközök minden gyermek számára könnyen
áttekinthetők, elérhetők, ezáltal figyelemfelkeltők. A gyermekeket rászoktatjuk arra, hogy
önállóan alakítsák ki maguknak a játékhoz szükséges helyet, rendezzék át ennek
érdekében a csoportszobát, a játék befejezése után a bútorokat rendezzék vissza. Az
építőjáték többnyire állandó helyet foglal el a csoportokban, így az építkezések több napig
is folyhatnak.
Udvari játék
Az udvar is fontos játszóhely, melyet játékeszközök tagolnak, az udvarrészek
átjárhatók.
8. 1. 4. A fejlődés várható eredménye
 A gyermekek képesek ötleteiket, elképzeléseiket élményszerűen, egyéniségüknek
megfelelően újraalkotni.
 A gyermekek egy játéktémában kitartóan, elmélyülten, együtt tudnak játszani.
 Képesek a közösségi viselkedésformák és a játék által igényelt szabályok
betartására.
 A szimbolikus játékban, a dramatizálás, bábozás során az ismert meséket önállóan
is előadják.
 Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására.
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Kommunikációs interakciójuk gazdag, kulturált, érthető.
A gyermekek játékhelyzetekben tudnak egymáshoz alkalmazkodni.
A játékban a viselkedés szabályait ismerik és elfogadják.
A kezdeti magányos játéktól eljutnak a társas-kapcsolatokon és az élményeken
alapuló szabályjáték szintjére, ötleteikkel gazdagítják a játék folyamatát, és
együttműködnek.
 A gyermekek fokozatosan jutnak el a gyakorlójáték szintjéről a leggazdagabb
lehetőséget nyújtó játékfajtához, a szimbolikus játékhoz, melyben önállóak,
kezdeményezőek.
 A játékidőben szívesen barkácsolnak, kézműves tevékenységeket folytatnak,
szívesen kezdeményeznek bábozást, dramatizálást. A játékon keresztül eljutnak
egy olyan magasabb szintre, amely felerősíti a különböző tevékenységekhez
(mese-vers, énekes játék stb.) kapcsolódó tapasztalatokat, ismereteket, a
személyiségükben rejlő értékeket (pl. szabálytudat, kitartás, stb.).





8. 2. Mesélés, verselés
A vers és a mese hallgatása, mondása a kisgyermekkornak a játékkal egyenrangú
igénye, az anyanyelvi nevelés mással nem pótolható lehetősége. A mese kiválóan alkalmas
a gyermek világképének kialakítására. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában,
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és
az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő
viselkedésformákat.
Az óvodában a 3 –7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi –
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi
műveknek egyaránt helye van.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. Rövid, könnyen értelmezhető
verseket, klasszikus gyermekmeséket választunk. Nagyon fontos, hogy az érdeklődő
kisgyermekek nyelvileg, esztétikailag értékes mesét, verset halljanak. Lehetőséget
biztosítunk a gyermekek által kitalált történetek elmondására, bábozására,
dramatizálására.
8. 2. 1. Cél:
 A többnyire játékos mozgással is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek
járuljanak hozzá a gyermekek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez.
 A verseken, meséken, kortárs irodalmi műveken keresztül fejlődjenek a
gyermekek erkölcsi érzelmei, ítéletei, alakuljon magatartásuk, esztétikai
fogékonyságuk.
 A mindennapos mesélés által alakuljon a gyermekek szemléletmódja, világképe.
 Formálódjon nyelvi kifejezőkészségük, helyes kiejtésük, sajátítsák el a helyes
hangsúlyozást és beszédritmust, bővüljön szókincsük és fogalmazó-képességük.
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 A néphagyományok, népszokások megőrzése a népköltészeti alkotásokon
keresztül, a magyarságtudat ébrentartása a magyar mondavilág elemeivel,
meséivel.
 Alakuljon irodalmi érdeklődésük és fejlődjön ízlésviláguk.
 Szorongásaik, félelmeik oldódjanak. Gondosan bánjanak a könyvekkel.
8. 2. 2. Feladat
 Oldott légkört és együttlétet biztosítunk.
 Könyv nélkül mesélünk, verselünk, gesztusainkkal, mimikánkkal, a szöveg
hangsúlyozásával életszerűvé, élvezetessé tesszük az irodalmi műveket.
 Az irodalmi anyagot gyakran ismételjük, lehetőség szerint mozgással és énekkel
kísérve.
 Kezdeményezzük, hogy otthon is rendszeresen verseljenek, meséljenek.
 A gyermekek vers-mese iránti érdeklődésének felkeltése, kibontakoztatása,
fejlesztése.
 A vers-mese szeretetének megalapozása.
 Változatos irodalmi élmények közvetítése (mondóka, vers, verses mese, mese,
bábjáték, dramatikus játék, mimetikus játék).
 Az anyanyelv megszerettetése, a beszédkultúra és a gyermekek olvasóvá
nevelésének meglapozása.
 A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése egyéni sajátosságaik
figyelembe vételével a gyermekirodalom sajátos eszközeivel.
8. 2. 3. A tevékenység megszervezése
A gyermekek új szavakkal, kifejezésekkel, népi szólásmondásokkal ismerkednek
meg. Ízlelgetik, gyakorolják, majd alkalmazzák azokat, s egyben elsajátítják az anyanyelv
szavainak és mondatainak helyes hangsúlyát, ritmusát, zenéjét. Fejlődik beszédjük,
bővülnek mondataik, javul a mondatszerkesztésük. Így válnak képessé arra, hogy később
írásban is választékosan fejezzék ki gondolataikat. A mese azon túl, hogy bővíti a
gyermekek szókincsét, fejleszti kifejezőkészségüket, szélesíti a látókörüket és fejleszti
emlékezetüket, képzeletüket, gazdagítja alkotó- és szimbolikus játékukat.
Ezen belül kialakítja a gyermekek „mesetudatát”, mely képessé teszi őket a mese és a
valóság megkülönböztetésére, azáltal, hogy a mese mozzanatai más úton szerzett
tapasztalatokkal,
ismeretekkel
összeütközésbe
kerülnek.
Ez
pedig
erősíti
megfigyelőképességüket és fejleszti logikus gondolkodásukat.
Az igazi meséhez csend, nyugalom, közös figyelem, biztonságot adó légkör
szükséges. A meséhez mindig próbálunk csendes együttlétet teremteni.
A kisebb gyermekeknél először négyszemközti, játékhoz kapcsolódó mondókákat
mondogatunk. A tapsoltató, ringató, höcögtető, vigasztaló, csiklandozó mondókajátékokat
gyakran ismételgetjük, ez a mondóka és verstanítás, - tanulás alapja.
Először az állathangutánzó és felelgetős mondókákat, majd az egy szálon futó halmozó és
láncmeséket, verses meséket mondjuk a gyermekeknek. Ezt követik a fokozatosan
bonyolódó és hosszabbodó, majd a több szálon futó mesék.
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A mesék szereplői először a környezetből ismert állatok, személyek, az elvontabb
szereplőkről, tündérekről, királylányokról szóló meséket a nagyobbaknak szánjuk. Egyegy mesét többször is elmondunk, mert a gyermekek szeretik az ismétléseket,
ragaszkodnak a szófordulatokhoz, a verses, dalos betétekhez, varázsigékhez, szavakhoz,
várják a humoros befejezést.
Fontosnak tartjuk a rendszeres, elalvás előtti mesemondást, altató éneklését, mert
ilyenkor a nyugalom szinte helyet készít a mesének.
A napi tevékenység során többször mondunk a helyzethez illő mondókákat, rövid verset
ahányszor a nap folyamán lehetőség van rá. A tevékenységek tartalma szervesen
kapcsolódik az évkör eseményeihez, a jeles napokhoz, a gyermeki élet történéseihez. Az
évkörhöz kapcsolódó jeles napok közül próbáljuk megtalálni a gyermekekhez közel
hozhatókat, a tiszta érzést és gondolatmenetet tükrözőket.
A néphagyományt ápoló irodalmi nevelésben, nagy szerep jut a mindennapi élet
hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles napokhoz, ünnepekhez, a természet jelenségeihez,
változásaihoz kapcsolódó mondókáknak, meséknek, találós kérdéseknek, szólásoknak,
közmondásoknak, dramatikus népszokásoknak.
Az irodalmi művek feldolgozása:
Irodalmi művek hallgatása
- mondókák (népi mondókák, párválasztók, felelgetők, lovagoltatók, csiklandozók,
altatók, ébresztgetők, kiszámolók stb.)
- mesék (állat, tündér, tréfás, népmesék, műmesék, folytatásos mesék, verses mesék)
- versek (népköltészeti alkotások, klasszikus és mai gyermekversek)
Irodalmi művek mimetizálása
– tevékenységek, cselekvések megfigyelése, eljátszása mozgással, testtartással,
érzelmek kifejezése mimikával, tekintettel, gesztikulációval.
Irodalmi művek eljátszása
– dramatizálás, bábozás. Figyelembe vesszük a fokozatosság elvét, a gyermekek
egyéni fejlődését, képességeiket.
Könyvek, folyóiratok nézegetése
- helyük a könyvespolcon, könyvtárban.
Színházi élmények nyújtása
– gyermekelőadások, bábszínházi előadások megtekintése.
8. 2. 4. A fejlődés várható eredménye
A gyermekek:

 Szívesen mondanak spontán módon is mondókákat, verseket, meséket, a hozzájuk
tartozó játékos mozgásokkal.
 Tudják a megismert szavak jelentését, megfelelően használják azokat.
 Képesek kép alapján tájékozódni a könyvekben, óvják a könyv állagát.
 Részt vesznek dramatikus és mimetikus játékokban, közös műsorkészítésekben.
 Szívesen, örömmel hallgatnak mesét, a hallott irodalmi műveket szívesen
hallgatják újra.
 Figyelmesen végig hallgatják óvónőjüket és társaikat.
 Koruknak megfelelően képesek a színházi előadások cselekményeinek
követéseire.
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 Gondosan bánnak a könyvekkel.
 A meseszereplők érdekes szólásait megjegyzik és a hétköznapi beszédben
felidézik.
 Tudnak meséket, történeteket kitalálni.
8. 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
„A gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább
kívánja mellé a mozgást. A zene és a testmozgás szerves kapcsolatai: az énekes játék,
a szabad ég alatt – ősidők óta a gyermek életének legfőbb öröme.”
(Kodály Zoltán)
8. 3. 1. Cél
 Ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok, kortárs zenei művészeti
alkotások megszerettetése, a befogadására való képességek megalapozása, zenei
anyanyelvünk ápolása.
 A népdalok éneklése, hallgatása a gyermek néptáncok és népi játékok, a
hagyományok megismerését, továbbélését segítsék elő.
 A közös éneklés, közös játék örömének megéreztetése, zenei képességek
(egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) fejlesztése, ezáltal zenei ízlés,
esztétikai fogékonyság alakítása.
 Zenei élménynyújtással a gyermekek zenei képességeinek, önkifejezésének
(mozgás – festés), zenei kreativitásának felfedezése és alakítása. Fedezze fel a
gyermek önmaga és a világ kapcsolatát.
8. 3. 2. Feladat
 A lehetőségekhez mérten kihasználjuk a természetes élethelyzeteket az ölbeli
játékokra, a mondókázásra, a népi gyermekdalok és énekes játékok játszására,
illetve a kortárs művészeti alkotások, népdalok hallgatására.
 Valamennyi tevékenységi formában komplexen megjelenítjük a zenei nevelés
különböző formáit, ezáltal a gyermek belső igényévé válik a zene.
 Különböző zenei készségek, képességek fejlesztése, összehangolása pszichikus és
gondolkodási funkciók fejlesztésével, valamint a szocializációs folyamattal.
 A zeneművek mozgással és festéssel összekapcsolt élményszerző módjának
biztosítása.
8. 3. 3. A tevékenység megszervezése
Az énekes játékokat, népi játékokat, a zenei képességfejlesztést csoportos,
mikrocsoportos és egyéni formában valósítjuk meg. A tevékenységek formáját és
időtartamát az adott csoport életkora, összetétele, fejlettsége, a képességfejlesztés anyaga
és feladatai ismeretében döntjük el.
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A nap folyamán bármikor lehetőség nyílik énekes, mondókás játékra, zenehallgatásra
a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Tiszteletben tartjuk a gyermekek spontán
ének-zenei kezdeményezéseit, hagyjuk kibontakozni őket.
Óvodába kerüléskor a zenéhez való érdeklődést személyes ölbeli játékokkal,
mondókázással, kötetlen énekelgetéssel alapozzuk meg. Később mozgásos-énekes játékok
közös játszásával, a gyermekdalokhoz, mondókákhoz természetes módon kapcsolódó
zenei képességfejlesztéssel alakítjuk a gyermek pozitív viszonyulását a zenei jellegű
tevékenységekhez.
Az óvodai hangszereket a természetes anyagból készített ritmushangszerekkel
bővítjük, melyeket a csoportszobában szokott helyen tartjuk, hogy kínálkozó alkalom
esetén a gyermekek számára is elérhetőek legyenek.
8. 3. 4. A fejlődés várható eredménye
 A gyermekek szeretnek énekelni, énekes játékot játszani.
 Tudnak mondókákat mondogatni, dalos játékokat, alkalmi dalokat tisztán
énekelni, megfelelő szövegkiejtéssel.
 Felismerik a halk-hangos közötti különbséget és tudnak hangosan-halkan
beszélni, énekelni, tapsolni.
 Ismerik a magas-mély közötti különbséget és maguk is alkalmazzák az énekben és
a dalok kezdésénél.
 Felismerik a dalokat dúdolásról, hangszerről.
 Képesek az egyenletes, kettes lüktetés érzékeltetésére tapssal, járással, valamint a
mondókák, dalok ritmusának kiemelésére.
 Megfelelően használják a ritmushangszereket, eszközöket.
 Ismernek jeles napokhoz, ünnepkörökhöz és a népi élet mindennapjaihoz
kapcsolódó énekeket, dalos játékokat.
 Kedvvel végeznek egyszerű, játékos táncmozdulatokat.
 Érzékenyek a természet, környezetük hangjaira, figyelik, megkülönböztetik a
hangszínek finom eltéréseit zörejen, beszédhangon egyaránt.
 Zenehallgatás érdeklődés.
8. 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való
ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a
belső képek gazdagítására épül. Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. A vizuális nevelés képiplasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja a gyermekeket. Segíti a gyermekek tér-,
forma- és színképzeteinek gazdagodását, esztétikai érzékenységük, nyitottságuk
alakulását. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
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8. 4. 1. Cél:
 Alakuljon a gyermek élmény- és fantáziavilágának megjelenítésére alkalmas képiplasztikai kifejezőképessége.
 Alakuljon kézügyességük, esztétikai érzékük, igényük a múlt és jelen értékei iránt,
formálódjék a szép iránti nyitottságuk, igényességük.
 Ábrázolási
tevékenységek
során
alakuljanak
társas
kapcsolataik,
személyiségjegyeik (pl. együttérzés, segítségnyújtás, tolerancia, kitartás stb.) és az
egyén és a közösség érdekében végzett munkához való viszonyuk.
8. 4. 2. Feladat
 Az alakító-alkotó munka feltételeinek megteremtése a korosztálynak, a gyermekek
fejlettségének és a tevékenységek jellegének megfelelő szervezeti forma,
alapanyagok, tér és idő biztosítása az egész nap folyamán.
 Felkínáljuk a gyermekeknek a különböző változatos eszközöket, anyagokat, hogy
megismerjék azok tulajdonságait, alakíthatóságukat.
 Megismertetjük a gyermekeket a különböző eszközök helyes használatával,
szabályok betartásával.
 A mindennapi rajzolás, mintázás, festés, kézimunkázás eszközeinek elhelyezése a
csoportszobában úgy, hogy játékidőben szabadon elővehessenek a gyermekek
bármilyen olyan eszközt, amit szeretnének.
 Egymással kombinálható technikák alkalmazásával vonzóvá, és örömtelivé
tesszük az ábrázolást.
 Egyéni képességeket figyelembe véve differenciáltan is foglalkozunk a
gyermekekkel, kialakítjuk az elemi képolvasási, komponálási, térbeli tájékozódó és
rendező képességüket.
 Elősegítjük a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását.
 Lehetőséget biztosítunk a vizuális és kommunikációs tevékenységek
összekapcsolására.
 Vizuálisan kulturált, ízléses óvodai környezet megteremtése, melyben – különösen
a jeles napok ünnepek előtti csoportszoba díszítésében, átrendezésében,
környezetük alakításában – a gyermekek aktív részvételére lehetőséget adunk
8. 4. 3. A tevékenység megszervezése
Állandó helyet biztosítunk az ábrázolás azon eszközeinek, amelyeket a gyermekek a
nap folyamán bármikor balesetmentesen használhatnak. Ezek elsősorban a zsírkréta, a
ceruza, a rajzlap vagy más papírok, az olló és a ragasztó. A gyermekek szabadidőben
mindezt választhatják, dolgozhatnak vele.
Minden olyan eszközt és anyagot gyűjtünk, amely felhasználható valamilyen ábrázoló
tevékenységre. Rendszeresen és szívesen végzünk a gyermekek előtt, vagy velük együtt
ábrázolótevékenységet. Játékidőben kiegészítő eszközök készítésére ösztönzünk, és a
gyermekek ábrázolótevékenységét segítjük. Arra törekszünk, hogy kis csoportban minden
gyermeknek megfelelő eszköz és óvónői figyelem, idő és hely jusson. A szennyeződéssel
járó tevékenységek előtt a gyermekek ruhájának megkímélésére festő-ruhát vesznek fel
(póló, kötény). Minden tevékenységet dicsérünk, az elakadókat buzdítjuk, ha a gyermek
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kéri, tevékenyen segítjük. Új technikákat megtanítunk, gyakorlunk. Sokféle tapintással
szerezhető tapasztalatot adunk.
Sokféle anyaggal és eszközzel dolgozunk: rajzolunk, festünk, agyagozunk,
ragasztunk, nyirkálunk a papírból és textilből, varrogatunk merkelőtűvel papíron és
textilen. Alkotunk a természetben található anyagokból, falevélből, tojáshéjból, fakéregből,
kavicsokból, s minden olyan anyagból, amelyet tudásunk és fantáziánk szerint alkalmazni
lehet. A természetben talált és gyűjtögetett anyagok felhasználásával hozunk létre
alkotásokat, s arra nevelünk, hogy a gyermekek meglássák, hogy miből mit lehet
létrehozni, mi mire hasonlít, miben mit lehet meglátni, vagy belelátni – a gyermekek
fantáziáját, egyéni kifejezőképességét fejlesztjük. Folyamatosan szóban kiemeljük az
eszközök
tulajdonságait,
plaszticitását,
s
ezzel
a
szókincsüket,
verbális
kifejezőképességeiket formáljuk.
8. 4. 4. A fejlődés várható eredménye
A gyermek:
 Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol.
 Képalkotásban egyéni módon jeleníti meg élményeit, elképzeléseit.
 Tud különféle technikákkal képet alkotni, a technikát önállóan a rendelkezésére
álló anyagokból megválasztani.
 Alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek variálása.
 Felismerhető részjegyekkel ábrázol embert.
 Díszítő, tervező feladatot változatos színekkel, rajzolással, festéssel,
papírmunkával, agyagba karcolással stb. megold.
 Plasztikai munkái egyéniek, részletezők.
 Önállóan és csoportosan is készít játékokat, ajándékokat, kellékeket.
 Örül saját és társai alkotásának, és a közösen készített kompozícióknak
8. 5. Mozgás
A gyermek természetes megnyilvánulási formája a mozgás, minden funkció
fejlődésének nélkülözhetetlen alapja. Az óvodás korra tehető a gyermek legintenzívebb
mozgásfejlődése, a gyermek mozgástapasztalatai gyarapodnak és a fejlődéssel
folyamatosan minőségi változásokon mennek keresztül. Ez a tevékenységi forma
programunkban az aktív mozgástól a finommotoros manipulációig mindent magába
foglal.
8. 5. 1. Cél
 Stratégiai célunk a rendszeres egészségfejlesztő testmozgás megvalósítása, az
egyéni fejlettséghez igazodó mozgásos játékok, örömteli gyakorlási formák és
feladatok mindennapos alkalmazása.
 Az óvodai élet egyéb tevékenységeibe a testmozgás komplex beépítése.
 A természetes mozgáskedv és a mozgás iránti igény kialakítása, fenntartása
megszerettetése.
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 A gyerekek jó közérzettel, jó hangulatban - érzelmileg motiváltan – vegyenek részt
a mozgásos tevékenységekben.
 A rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, a mozgástapasztalatok
bővítése, és a mozgáskészség alakítása.
 Pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, formálása és fejlesztése.
 Mozgásuk harmonikus és összerendezett legyen, alakuljon ki a finommotorika és
a mozgáskoordináció.
 A mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek (társra
figyelés) fejlesztése.
 A mozgástevékenységi formák által fejlődjön a gyermekek személyisége: az
énfunkciók, az éntudat, autonómia, kompetencia és kooperációra való
alkalmasság gyakorlása.
 Az óvodáskor végére rendelkezzenek a gyerekek azokkal a testi képességekkel,
melyek az iskolai életmódhoz szükségesek.
8. 5. 2. Feladat
 Az alapmozgások eredményes elsajátítása érdekében fejlesztjük a motoros
képességeket: kondicionális, koordinációs képességek, ízületi mozgékonyság és
hajlékonyság.
 Fejlesztjük a gyermekek természetes mozgását: járás, csúszás, mászás, futás, ugrás,
dobás, támasztás, függés, egyensúlyozás.
 Megismertetjük a gyerekekkel a gimnasztikát, néhány talajtorna elemet, kézi
szergyakorlatokat és sokszínű, változatos testnevelési játékokat.
 A mozgásos játékok rendszeres alkalmazásával kialakítjuk a helyes testtartáshoz
szükséges izomegyensúlyt, és felerősítjük az egészséges életmódra nevelés
hatásait.
 A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítjük a térben való tájékozódást, a
helyzetfelismerést, a döntést és az alkalmazkodó képességet, valamint a
személyiség akarati tényezőinek alakulását.
 Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
alkalmazására, a rendszeres szabad levegőn való tartózkodásra.
 Életvédelem –és baleset megelőzésre törekszünk.
 A testrészek ismeretét célzó gyakorlatokkal, tárgyhoz viszonyított
testhelyzetekkel, test személyi zónájának alakításával, a dominancia erősítésével
fejlesztjük a testsémát.
 Fejlesztjük a mozgással kapcsolatos és a mozgáshoz kapcsolható szókészletet.
8. 5. 3. A tevékenység megszervezése
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgást a gyermekek egyéni mozgásigényeihez
igazítjuk. Sokszínű, változatos, örömteli és érzelmi biztonságban zajló mozgási formákat
alkalmazunk. A gyerekek természetes mozgásigényének kielégítését és fejlesztését
irányított mozgástevékenységekkel tornateremben, illetve szabadban szervezzük. A
kisebbek számára rövidebb, néhány perces játékba, szabad játékba ágyazott
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mozgástevékenységeket, a nagyobbaknak kooperatív mozgásos játékokat széles körűen
alkalmazunk.
A mozgásigény kielégítését szolgálják a szervezett séták, kirándulások, melyeknél
konkrét célt határozunk meg. A kisebbeknél a kötött mozgásos tevékenységeket hetente
egyszer, a nagyobbaknál kétszer szervezzük.
Mozgásfejlesztés a szabad játékban
 A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését segítjük a gyermek
fejlettségi szintjéhez igazodva: csúszás, kúszás, bújás, mászás, ugrás.
 A 4-5 éveseknél hangsúlyos a szem-kéz, szem-láb koordináció (hintázó, pörgő,
ringató mozgások) és az egyensúlyérzék fejlesztése.
 Az 5-6-7 éveseknél az észlelés és a finommotorika fejlesztése kerül előtérbe (tépés,
vágás, gyöngyfűzés, konstruálás).
Mozgásfejlesztés a mozgásos tevékenységekben
 A 3-4 évesek irányított mozgásos tevékenységének anyaga főleg természetes
mozgásokat tartalmaz: járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, melyeknél a
mozgások tempója, ritmusa, iránya változik. Előkészítjük a testséma fejlesztését
testrészek ismeretét célzó és tárgyhoz viszonyított testhelyzet gyakorlatokkal,
illetve test személyi zónájának alakításával.
 A 4-5 éveseknél a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos
megismerése, az egyensúlyérzék, a szem-kéz és szem-láb koordináció fejlesztése.
Kiemelt helyet kap az oldaliság kialakítása. Harmonikusabbá, összerendezettebbé
válnak a nagy és kismozgások.
 Az 5-6-7 éveseknél a mozgás és az érzékelés összerendeződésére helyeződik a
hangsúly.
Az
alaklátás,
formaállandóság,
oldaliság,
finommotorika,
keresztcsatornák fejlesztésére szervezünk játékokat, gyakorlatokat. Az irányított
tevékenységek által szabálykövető társas viselkedés szilárdul meg.
8. 5. 4. A fejlődés várható eredménye
A gyermek
 Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon.
 Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni.
 Versenyjátékokban betartja a szabályokat.
 Tud ütemtartással járni.
 Tud labdát helyben vezetni.
 Tud egykezes felső dobással célba dobni.
 Tud gurulóátfordulást végrehajtani előre.
 Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban.
 A helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúlya kialakult.
 Tud néhány mozgásos játékot (futó, fogó) irányítás nélkül játszani.
 Széles körűen alkalmaz néhány mozgásos kooperatív játékot.
 Tud térben tájékozódni, ismeri az irányokat.
 Igényli a rendszeres testmozgást.
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8. 6. A külső világ tevékeny megismerése
A külső világ tevékeny megismerésére nevelés több mint a környezet megismerése.
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok
és néphagyományok, szokások, a közösséghez tartozás élményét, a nemzeti, családi és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. Megvalósítását nem a
foglalkozások biztosítják, hanem szelleme, tevékenysége és eszközei áthatják az óvoda
mindennapjait. Tevékenységformáiban természetes egységet képez a környezeti nevelés,
és a matematikai tartalmú tapasztalatszerzés. Hangsúlyt kap a mintakövetés, melyben a
példaértékű szokások, cselekvések, érzelmi viszonyulások a családi és társadalmi háttér
bevonásával meghatározóak. A külső világ tevékeny megismertetése során olyan
pedagógiai értékeket közvetítünk, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják.
8. 6. 1. Cél
 A külső környezet tulajdonságainak és viszonyainak analitikus és holisztikus
megismertetése, alapvető ok-okozati összefüggések megláttatása.
 A gyermekek szemléletformálása, rajtuk keresztül a szülők gondolkodásmódjának
alakítása.
 Környezettudatos, környezetre figyelő magatartás megalapozása.
 Környezeti kultúrára, a környezet védelmére nevelés, a gyermekek tudatformálása,
környezetbarát életvitel alakítása.
 A környezettel való harmonikus együttélés érdekében szokások és
magatartásformák alakítása, pozitív attitűdök formálása.
 A szülőföld megismertetése, a hazai táj, a családi és tárgyi kultúra értékeinek
védelme.
 A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, kommunikatív, kognitív, és
pszichomotoros képességeik fejlesztése.
8. 6. 2. Feladat
 Olyan feltételeket teremtünk, melyekkel biztosítjuk a gyermekek minél több
érzékszervvel való tevékeny tapasztalatszerzését.
 Eszközöket, elegendő alkalmat – séták, kirándulások, túrák szervezése minden
évszakban-, helyet és időt biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalat- és
ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak
alakítására.
 Fejlesztjük a gyermekek kognitív és szociális kompetenciáit.
 Változatos
módszerek
–
hagyományos
pedagógiai
és
speciális
természettudományos megismerő – alkalmazásával lehetőséget nyújtunk a
természeti és a társadalmi környezet hatékony és tevékeny megismertetésére.
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 A mindennapok során olyan játékos megismerő feladatokat szervezünk és
módszereket alkalmazunk, amelyek a környezet megismerését analitikus és
holisztikus módon is segítik.
 Munka jellegű tevékenységeket biztosítunk a környezet, növény –és
állatgondozással.
 Megteremtjük a komplexitást az óvodai élet más tevékenységi formáival.
 A környezet megismerése közben alakítjuk a gyermekek mennyiségi, alaki,
nagyságbeli, tér-és síkbeli szemléletét.
8. 6. 3. A tevékenység megszervezése
A környezeti nevelés során a gyermekek ismerkednek a körülöttük lévő világ
természeti és társadalmi valóságával. Séták, túrák, kirándulások során megfigyelik az
időjárási jelenségeket, az évszakok változásait, a növények, az állatok és az emberek életét.
Tevékenységközpontú tapasztalatszerzéssel, „kísérletekkel”, vizsgálódásokkal
teremtünk olyan tanulási helyzeteket, ahol természetes környezetben, és általunk
megteremtett helyzetekben ismerkedhetnek meg az őket körülvevő világgal.
Vizsgálódnak, tapasztalatot és élményt gyűjtenek a vízről, a talajról, a levegőről, a fényről
és a hőről stb.
A társadalmi környezet eseményeinek, helyszíneinek megismertetésével segítjük a
gyermekek beilleszkedését egyre táguló környezetünk különböző közösségeibe,
elősegítjük társas kapcsolataik alakulását.
Az emberi munka eredményeinek, környezetre gyakorolt hatásának megfigyeltetése
alapvető tapasztalatok birtokába juttatja a gyermekeket az ember és környezete
viszonyáról, az ember környezet átalakító tevékenységéről. Fontos a minél több pozitív
tapasztalat, a negatív élményeket kompenzálni kell.
Az óvodás gyermek matematikai tapasztalatainak a környezetükből kell
származniuk. A gyermek valamennyi tevékenysége révén megtapasztalja környezete
tárgyait,
eseményeit,
személyeit
és
a
közöttük
lévő
kölcsönhatásokat,
törvényszerűségeket. Ennek során alakulnak ki a valósághoz fűződő érzelmei. Az átélt
élmények, megszerzett tapasztalatok alakítják, formálják közvetlen és tágabb
környezetéhez fűződő viszonyát.
8. 6. 4. A fejlődés várható eredménye
 A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, tudják szüleik pontos
nevét, lakcímüket.
 A gyermekek ismerik társadalmi környezetük intézményeit, nevezetességeit.
 Ismerik az alapvető közlekedési szabályokat, gyakorlatban tudják alkalmazni a
gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályokat.
 Alakul a gyermekekben a természethez és a környezethez való pozitív érzelmi
viszony, környezettudatos magatartás.
 Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek.
 Emlékeznek jelenségekre, történésekre, élőlényekre, tárgyakra.
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Képesek a jelenségek egyes részeinek észrevételére vagy globális szemléletére.
Felismerik, kutatják, értelmezik az ok-okozati összefüggéseket.
Képesek elemi következtetések levonására, egyszerű ítéletek alkotására.
Megkülönböztetik a mennyiségi-, formai-, nagyságbeli viszonyokat, azonosságokat,
különbözőségeket.
Keresik környezetükben a matematikai vonatkozású ismeretszerzési lehetőségeket.
Játékukban megjelennek a matematikai ismeretek, szívesen vesznek részt
matematikai játékokban.
Tevékenységeik során alkalmazzák a gondolkodási műveleteket: analízis, szintézis,
általánosítás stb.
Figyelnek a környezet új jelenségeire, változásaira, érdeklődnek a változás iránt.
Elítélik a környezet és az élőlények pusztítását.

8. 7. Munka jellegű tevékenységek
A gyermek utánzási vágyából fakad, hogy a felnőtt munkacselekvéseket játékukban
utánozzák, „mintha” cselekvéseket végeznek – játszanak. Ez a fajta cselekvés, ha
rendszerességgel tér vissza és az egyén, a környezet, a közösség javát szolgálja, munka
jellegű tevékenységgé válik.
A munka jellegű tevékenységek a gyermekek mindennapi tevékenységeinek része,
amely az óvodai életünk egészében érvényesülő folyamat. A munka az életre nevelés és a
kötelességteljesítés alakításának hasznos eszköze. A közösen végzett munka segíti a
szocializálódást. A munka jellegű tevékenységek köre programunkban nemcsak a
hagyományos munkát jelenti számunkra, hanem a játékba integrált tanulási folyamatban
alkalmazott kooperatív technikák megvalósításához szükséges csoportmunkát is értjük.
8. 7. 1. Cél
 Az önállóság, az öntevékenykedés, a cselekvő tapasztalás lehetőségeinek
folyamatos biztosítása és a gyermekek értékteremtő együttműködési
képességeinek fejlesztése, mindezt a gyermekek kedvére, képességére alapozva,
testi épségük veszélyeztetése nélkül.
 Aktív tevékenységekben tapasztalják meg az önmagukért, a közösségért végzett
tevékenység értelmét, szükségességét és örömét.
 A munkavégzéshez szükséges attitűdben a saját és mások elismerésére, illetve a
munka megbecsülésére nevelés.
8. 7. 2. Feladat
 Minden gyermeknek biztosítjuk a munkavégzéshez azt az attitűdöt, melyben
örömmel, képessége szerint elvégezheti az adott munka jellegű tevékenységet.
 Folyamatosan biztosítjuk, bővítjük a munkatevékenységekhez szükséges
munkaeszközöket.
 Megismertetjük a munka eszközeit, azok használatát, a legcélszerűbb
munkafogásokat, a feladatok elvégzésének leghatékonyabb módját, sorrendjét.
Szentesi Központi Óvoda
2018.

Oldal 43

Pedagógiai Program
 Érvényesítjük a fokozatosságot, a munkavégzés során, következetesen
gondoskodunk arról, hogy minden korosztály elvégezhesse azokat a
munkafeladatokat, amelyre már képesek.
 A gyermek önkéntességére, megismerési vágyára alapozottan konkrét, reális,
vagyis a gyermekhez mért fejlesztő dicsérettel, buzdítással növeljük a gyermek
aktivitását.
8. 7. 3. A tevékenység megszervezése
 A munka jellegű tevékenységeknél fontos a szervezés. Úgy szervezzük meg, hogy
ne zavarja a gyermek játékát, vagy egyéb megkezdett tevékenységét. A felnőttek
feladata a balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartása, betartatása.
 A munkavégzés során folyamatosan szereznek tapasztalatokat, ismereteket, így a
munka, integráló szerepet tölt be e többi tevékenységek között.
 A munkamegosztásban az egyéni képességekhez igazodunk.
 A csoportmunkában felelősi rendszert alkalmazunk, melyeket piktogramokkal
jelölünk.
 A munka eredményét a gyermekek közvetlenül tapasztalják, az óvodapedagógus
fejlesztő értékelést alkalmaz.
Munkalehetőségek
 Önkiszolgálás az óvodai életünkben dominánsan jelenik meg. Egyéni fejlettségi
szintjüknek megfelelően öltöznek, tisztálkodnak, étkeznek, gondoskodnak
közvetlen környezetük rendbe tételéről.
 Közösségért végzett munka magában foglalja a naposságot, a rendrakást, a
kisebbek segítését, illetve az adott tapasztalatszerzéshez, tevékenységhez szükséges
munkálatokat (pl. salátakészítés, sütés-főzés stb.) A naposi rendszer működésének
szabályait a gyermekekkel együtt találjuk ki. A naposok feladata az étkezések elő –
és utómunkálatai, rendrakásban való aktív részvétel, élősarok –és állatgondozás.
 Csoportmunka a játékba integrált tanulás folyamán valósul meg.
 Egyéni megbízatások a mindennapi élethez kapcsolódnak.
8. 7. 4. A fejlődés várható eredménye








Saját személyükkel kapcsolatos feladatokat önállóan végzik.
Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatásokra, közösségért végzett munkára.
A munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan használják.
Önállóan, örömmel, igényesen végzik feladataikat.
Társaik, mások munkáját megbecsülik, kialakul az együttműködési képességük.
Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, tisztaságára.
Elsajátítják a felelősi rendszer szabályait, melyet az iskolai oktatásban tovább
tudnak alkalmazni.
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8. 8. A tevékenységben megvalósuló tanulás
A gyermekek mindennapos tevékenységeibe spontán, utánzó módon épülnek be a
tanulás elemei. A játék motivációs bázisaira támaszkodik. Az óvodás korú gyermek
életkori sajátosságaiból következik, hogy a gyermek cselekvésein, érzékszervi, mozgásos,
tapintásos észlelésen keresztül tanul. A gyermeki tanulás motorja a játékkedv, a
mozgásigény, az utánzási vágy.
A tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat egészének, ugyanakkor a
nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy külső kényszer nélkül spontán vagy
irányított módon tanuljon a gyermek.
Az érzelem a gyermeki érdeklődés egyik irányítója, mozgató ereje, így az érzelmi
állapot mindig a cselekvés akarásának elindítója. A gyermek, ami iránt érdeklődik,
törekszik megismerni, így indul a megismerési folyamat. Érzékszervein keresztül szerzi
tapasztalatait, érzelmi benyomásait.
8. 8. 1. Cél
 A gyermek kompetenciáinak, a környezetéből és az óvodai élet során megszerzett
ismereteinek, tudásának fejlesztése.
 Tapasztalatok és ismeretek szerzése játékos formában.
 Jártasságok, készségek kialakítása, erősítése.
 A gyermek megismerése, vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének
kielégítése.
 A pszichés funkciók: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem stb. fejlesztése.
Jelenjen meg a szándékos figyelem, a cselekvő képszerű gondolkodást kezdje el
felváltatni az óvodáskor végére a fogalmi gondolkodás.
 A gyermekek legyenek alkalmasak az iskolai tanulás megkezdésére.
8. 8. 2. Feladat
 A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára építve szervezzük meg az
óvodai tanulás folyamatát.
 Egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és alkalmazhatóságban több
ismeretet nyújtunk a gyermekeknek, hogy ne érezzék kényszernek egy-egy
megismerés, feladat megoldását.
 Lehetőséget kínálunk a gyermekek számára olyan szituációk átélésére, ahol
megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit.
 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységeket biztosítunk.
 Személyre szabott, pozitív értékeléssel, sikerélmények biztosításával segítjük a
gyermekek
önbizalmának,
bátorságának,
egész
személyiségének
kibontakoztatását.
 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szűrését és terápiáját megfelelő
szakemberek bevonásával végezzük.

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Oldal 45

Pedagógiai Program
8. 8. 3. Tevékenység megszervezése
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
 az utánzásos, minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások
alakítása),
 spontán játékos tapasztalatszerzés, séta, kirándulás,
 cselekvéses tanulás,
 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
 gyakorlati problémamegoldás.
8. 8. 4. A fejlődés várható eredménye
 Igénylik, és aktív részesei lesznek a játékos ismeret- és tapasztalatszerzésnek.
 Rendelkeznek olyan jártasságokkal, készségekkel, melyek alkalmassá teszik az
iskolai tanulás megkezdéséhez.
 Érzékelésük, észlelésük, emlékezetük, szándékos figyelmük és elemi fogalmi
gondolkodásuk, fejlődésük megfelelő szintre jut.
 Tisztán, folyamatosan, érthetően beszélnek, ismereteiket képesek összetett
mondatokban kifejezni.

8. 9. Tehetséggondozás
A TEHETSÉGES GYERMEK:
A Nemzeti Köznevelési Törvényre hivatkozva:
„Tehetséges gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános, vagy
speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és fellelhető benne a feladat
iránti erős motiváció, elkötelezettség.”
A tehetséggondozás célja
1. A tehetségesnek, kiemelkedő képességűnek látszó gyermek felfedezése,
ráfigyelés.
2. A kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek személyiségének
optimális fejlesztése célirányosan, új élmények szerzésének biztosítása.
3. Együttműködés szülőkkel, külső partnerekkel, intézményekkel (Művészetek
háza, múzeum...) a tehetséggondozásban.
A tehetséggondozás feladata
1. A gyermek kiemelkedő képességéhez kapcsolódó kíváncsiság, megismerési vágy
kielégítése.
2. A kreativitás ösztönzése, motiválása, a kiemelkedő képesség támogatása.
3. Tehetséggondozás óvodán kívüli tevékenységekkel.
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Módszerek
1. Kiscsoportos, kreativitást fejlesztő,
módszer segítségével.
2. Egyéni fejlesztő program készítése.

tehetséggondozó

tevékenységek

projekt

Szempontok a kiválasztás folyamatában
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Számára érdekes feladatokban nem igényel biztatást, dicséretet.
Az életkora szerint elvárhatónál lényegesen hosszabb ideig képes figyelni.
A tevékenységet minden esetben be akarja fejezni és alaposan kivitelezni.
Valami mindig nagyon érdekli.
Sokszor foglalkozik „felnőtt” problémákkal, témákkal.
Olvasás iránti nagyfokú igény, önálló mesélés, fejlett kommunikációs képességek.
Zenei képességek- korai 3-4 éves korban megjelenő magas szintje.
Kiváló rajzkészség, élmények ötletgazdag kifejezése, színek, formák érzelem
gazdag megjelenítése.
9. Matematikai képességek magas szintje.
10. Sportok iránti érdeklődés, mozgásban megjelenő kiemelkedő képességek. Magas
szintű mozgás iránti vágy, a feladatok precíz, pontos végrehajtása.
11. Kiemelkedő szociális képességek, magas szintű empatikus készség, szervezői
hajlam, döntéshozó képesség.
Tehetséggondozó tevékenységek, programok
1.
2.
3.
4.

Sport tevékenységek, rendezvények, versenyek.
Vers- és mesemondó versenyek.
Ének versenyek, zeneóvoda.
Rajz pályázatok, versenyek.

9. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a gyermekek többsége az óvodáskor végén eléri az iskolai tanulás
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A rugalmas beiskolázás az életkor
figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális
érettség.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek:
o eljut az első alakváltozáshoz, megváltoznak testarányai, megkezdődik a
fogváltás,
o mozgása összerendezettebb, harmonikusabb finommozgásra képes,
o mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani
képes.
A lelkileg egészséges fejlődő gyermek:
o nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre,
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o a tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás
megkezdéséhez,
o érzékelése, észlelése tovább differenciálódik,
o megnő a szándékos bevésés és felidézés, valamint a megőrzés időtartama,
o fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a
megosztása és átvitele,
o cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van,
o érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél,
o elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről,
o ismeri a viselkedés alapvető szabályait.
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek:
o képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre,
o egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni: késleltetni tudja szükségletei
kielégítését,
o feladattudat kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban,
a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg.
 A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat
célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus
fejlődésének elősegítése.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettségi szint.
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10. A Központi Óvoda Tagóvodáinak részprogramjai
10. 1. Klauzál Utcai „Nyolcszínvirág” Óvoda részprogramja

10.1.1. Helyzetelemzés
„Érték és innováció megteremtése a Klauzál utcai óvodában” DAOP 4.2.1. című pályázat
lehetővé tette az óvoda, mint székhely intézmény felújítását és kibővítését.
A városban a csökkenő gyermeklétszámok miatt indokolttá vált az óvodák összevonása, amely
innovatív módon történt meg, és ezzel egy korszerűbb, racionalizáltabb óvoda működését
eredményezte.
Óvodánk a város szívében helyezkedik el, ahonnan könnyen megközelíthetőek a város
kulturális intézményei. Az intézmények lehetőséget nyújtanak a szűkebb és tágabb környezet
megismerésére, a keresztény kulturális értékek megbecsülésére.

Tárgyi feltételek
Az óvoda-felújítási munkálatok 2011 őszén kezdődtek a régi épületben, majd a bővítmény
megépítésével fokozatosan 2012 decemberére kialakult az óvoda mai arca. A városközpontban
elhelyezkedő óvoda tervezésénél több szempontot is figyelembe vettek, de hangsúlyos szerepet
kapott az infrastrukturális fejlesztés - termálvizes fűtésrendszer, műanyag nyílászárók és külső
hőszigetelés -, mely a működés és a gazdálkodás hatékonyságát is segítette. Az épület tűz- és
füstjelző rendszerrel van ellátva, melyet közvetlenül a Katasztrófavédelmi központ felügyel. A
pályázati támogatással sor került az akadálymentesítésre, modernizálásra, a szakmai perspektívák
érvényesítésére, melynek eredményeként az épületben fejlesztőszoba, elkülönítő szoba, orvosi
szoba, felnőtt öltözők, és egy modern, jól felszerelt melegítőkonyha kapott helyet. A
melegítőkonyha területe a megnövekedett igényekhez mérten duplájára növekedett és az előírások
szerint történt a felszereltség biztosítása: rozsdamentes tároló bútorok, melegen tartó pultok,
villanytűzhely, gáz zsámolyok, mosogatógép, korszerű hulladéktárolók.
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Minden csoportszobához kényelmes öltöző és mosdó kapcsolódik. Kiemelkedő jelentőségű a
tornaterem, amely a gyermekcsoportok mindennapi általános mozgásfejlesztésén túl alkalmas az
óvodai programok megrendezésére, helyet ad a pedagógiai szakszolgálat speciális terápiáira,
valamint a városban működő számos sportegyesület foglalkozásainak lebonyolítására.
Az emeleten található az intézményvezető, intézményvezető-helyettesek irodája, mely
alkalmanként vezetői és nevelőtestületi értekezletek helyszíne is. Mellette helyezkedik el a
tagóvoda vezető és az óvodatitkárok irodája, illetve a tágas, felnőtt öltöző, a hozzá kapcsolódó
kiszolgáló helyiségekkel.

Az óvoda belső képét saját ízlésükre formálják az óvodapedagógusok, akik arra törekednek, hogy
esztétikus, barátságos, korszerű berendezéssel, fejlesztő játékokkal felszerelt csoportszobákban
fogadhassák a gyermekeket. A játszósarkok, kis kuckók néhány csoportszobában a galériák
biztosítják a nyugodt, elmélyült játékot, meghitt mesélés helyszínét. Minden csoportszobában
felfedezhető az óvodapedagógusok dekorációja és a gyermeki produktumok, melyek az adott
tematikához kapcsolódnak és a gyermekek egyéni élményein alapul. Az óvoda folyosóján
találhatók a projektfalak, melyek a „Kincseskultúr” programban keletkezett gyermeki
produktumokat és az elkészült fotókat, fotómontázsokat prezentálják a szülők és egyéb
partnereink számára.
Fontos számunkra a gyermekek testi-lelki egészsége érdekében, hogy korszerű fektetőkön,
gyermekbarát ágyneműgarnitúrákkal biztosítsuk a délutáni pihenést.

Az épületbővítési pályázat lehetővé tette, hogy eszközöket, bútorokat, fejlesztő játékokat,
tornaszereket és textíliákat vásároljunk. A berendezési tárgyak és a játékeszközök évről-évre
változnak, pótlásukat az alapítványunkba érkező felajánlásokból biztosítjuk.
Technikai felszereltségünket illetően rendelkezünk laptoppal, projektorral, vetítővászonnal,
hanghordozókkal és csoportszobánként internet csatlakozási lehetőséggel, melyeket sokrétűen
használunk a mindennapokban, mint a gyermeki tevékenységek színesítésére során, a
továbbképzések és munkaközösségi foglalkozások alkalmával. Eszköztárunk folyamatosan
gazdagodik, és ennek érdekében törekszünk a pályázati lehetőségek kihasználására.
Fontos számunkra a füvesített játszóudvar folyamatos gondozása, a mozgásfejlesztő udvari
játékok folyamatos karbantartása és bővítése. Óvodánk sajátos helyzetben van, ahol nemcsak az
óvoda udvarán biztosított a gyermekek önfeledt mozgása, hanem a szomszédos Vuk játszótér is
rendelkezésre áll. Udvarunkon számtalan mozgásfejlesztő játék található: láncos egyensúlyozó,
homokozók, virágcsúszda, rugós játékok, libikóka, meseházak, gyermekpihenők és sok-sok szabad
tér várja a gyermekeket.
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Személyi feltételek

A hozzánk felvett gyerekek többsége lakótelepi környezetből érkezik, de szívesen választanak
minket kertes házban élő családok is. A szülők többsége azért dönt óvodánk mellett, mert ismerik
a munkánkat, jó hírünk van, idősebb testvérek ide jártak, vagy munkahelyük szempontjából útba
esik az intézmény. A felújított óvoda reményeink szerint vonzó választás lehet a családok számára.
A szülők elfogadják, támogatják kulturális értékeket közvetítő és családbarát nevelési
programunkat, ismerik az egészséges életmódra nevelés területeit, kedvelik a közös élményeken
alapuló rendezvényeket.
A családok összetétele évről évre változó, egyre több a diszfunkcionális család, akiknél szükség
van folyamatos életvezetési tanácsadásra. Növekedett a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
gyermekek száma, akik megsegítése a pedagógusok, szakemberek és szülők hatékony
együttműködését igényli. Csökkent a nyilvántartott hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermekek száma, de tudjuk, az adatok csak a törvényi meghatározások miatt módosult, a
hátrányos helyzet továbbra is fennmaradt. Az óvodai szocializációs folyamatában az
óvodapedagógusok érvényesítik az esélyegyenlőség, hátránycsökkentés elvét, hiszen a korai
gondozással segítséget kapnak a gyermekek a nehézségek leküzdéséhez, a felzárkózásra és
tevékenységbe ágyazottan a komplex tevékenységszervezésre.
Óvodánk jelenleg 7 gyermekcsoporttal működik, 175 gyermek befogadására alkalmas. A
gyermekcsoportok szerkezetére nagyobb százalékban jellemző a homogén és kisebb százalékban a
heterogén összetétel. A gyermekcsoportok kialakításánál figyelembe vesszük a szülők igényét és a
kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel koherens, törvényben meghatározott arányát.
Az óvodás gyermekek nevelését sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező diplomás
óvodapedagógusok végzik. A nevelőtestület fele rendelkezik szakvizsgával, akik közoktatási
vezető, nyelv –és beszédfejlesztő, gyógytestnevelő, gyógypedagógus végzettségűek, illetve két
mentor biztosítja a gyakornokok, főiskolai hallgatók mentorálását és a gyes-rőt visszatérő kollégák
szakmai munkájának és fejlődésének segítését. Az óvodapedagógusok folyamatosan részt vesznek
akkreditált képzéseken, és a sokrétű többlettudást a gyermekek mérésének és képességeik
fejlesztésének minél professzionálisabb végzéséhez használják fel.
A pályázati továbbképzések lehetőséget biztosítottak az óvodapedagógusok módszertani
megújulására, az IKT kompetenciák fejlesztésére. Többen intézményi beleegyezéssel, önköltséges
alapon, egyéni szakmai fejlődésük és a gyermekek speciális területen történő fejlesztése érdekében
akkreditált képzéseken gyarapították tudásukat.
Megfelelő szakképzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztensek, valamint képzett óvodai dajkák
segítik az óvodapedagógusok munkáját és irányításukkal bekapcsolódnak a nevelőmunka
folyamatába. Az óvoda épületében és udvarán adódó karbantartási feladatokat 1 udvaros látja el,
és 2 részmunkaidős takarító a dajkákkal együttműködve gondoskodik a rendről, tisztaságról.
Nevelőmunkánk hatékonyságát a gyermekek felzárkóztatását és a kiscsoportos tehetséggondozást
a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik, mint alapozó terapeuta, logopédus,
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fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, pszichológus és speciális megsegítést
igénylő gyermekek esetén szakirányú gyógypedagógus. A gyermekek lelki egészségvédelmét, a
személyiségük fejlesztését az intézmény alkalmazásában foglalkoztatott óvodapszichológus
szakszerű tevékenysége biztosítja. Együttműködésünk érdekében napi szintű a kapcsolattartásunk
a szakemberekkel, előadóként, interaktív beszélgetéssel részesei a szülői értekezleteknek és mi
óvodapedagógusok érdeklődéssel követjük a Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett
programokat.

Szakmai feltételek
Programunkban kiemelt hangsúlyt helyezünk a kulturális értékek megőrzéséhez kapcsolódó
hagyományok éltetésére, a „Kincseskultúr program”, a családbarát programok megvalósítására és
az egészséges életmód kialakításához szükséges nevelési területekre.
Sokféle élmény –és tapasztalatszerzési, megismerésen alapuló játékba integrált cselekvéses tanulási
tevékenységeket biztosítunk, melyen keresztül az egyéni differenciált és csoportos fejlesztések is
megvalósulnak.
A nevelőtestületnek fontos szerepe van a meglévő hátrányok kompenzálásában, valamint abban,
hogy ismerjék és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott fejlesztéseket,
módszereket és eszközöket. Tudatosan figyelünk a család és az óvoda közötti kommunikációra,
bevonjuk a családokat, mint legfőbb partnerünket a nevelési folyamatba.
A nevelőtestület bekapcsolódott az intézményi innovációkba: TÁMOP 3.1.2.; 3.1.4.; 3.3.2.; 2.1.6.,
melyek lehetővé tették a tárgyi feltételek fejlesztését, és képzésekkel az óvodapedagógusok
szakmai kompetenciáinak, értékeinek továbbfejlesztését.
A TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 pedagógusképzés támogatása projekt lehetőséget teremtett
számunkra, hogy szaktanácsadó támogatását igénybe vehessük, ingyenes képzéseken releváns
értelmezést kapjunk az Alapprogramhoz, a pedagógusi kompetenciák fejlesztéséhez és az eportfólió elkészítéséhez. A TÁMOP 3.1.1-11/1/1-2012-001 az óvoda vezetőszakembereinek
képzését szolgálta. Több kolléganő a számítógépes ismereteit és idegen nyelv ismereteit
fejlesztette.
Intézményünk elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott „Kincses
Kultúróvoda 2016” címet, melyet az intézményen kívüli színvonalas kultúraátadás
megvalósításáért kaptunk. Az elismeréshez – a plakett az óvoda bejáratánál található – pályázati
forrás párosult, és e támogatással tudtuk megvalósítani a szerződésben rögzített projektet. A
pályázat fenntarthatóságáról öt évig gondoskodunk, illetve a keletkezett dokumentumokat tíz évig
megőrizzük.
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10.1.2. Részprogramunkhoz kapcsolódó alapelveink
 Kiemelt figyelemmel építjük be az élményszerű és értékeket közvetítő, ünnepkörökhöz
kapcsolódó tudatosan tervezett és szervezett programjainkat az óvodai nevelésünk
folyamatába.
 Folyamatosan kialakítjuk a kulturális intézmények szakembereivel az együttműködésünket
és folyamatos kapcsolattartással gazdagítjuk a gyermekek számára az élményszerzési
lehetőségeket.
 Arra törekszünk, hogy a gyermekek életkorához és fejlettségi szintjéhez igazítva vegyenek
részt az intézményen kívüli, színvonalas kultúraátadó programokon, rendezvényeken,
tehetséggondozó, képességfejlesztő foglalkozásokon.
 Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a
tehetségek bátorítására.
 Érvényesítjük a fenntarthatóság elvét a „Kincseskultúr” projekthez kapcsolódó változatos
programsorozat megvalósításával, és ennek érdekében figyelemmel kísérjük a helyi és a
környékbeli települések kulturális intézményeinek programkínálatát.
 Fontosnak tarjuk a családokkal való partneri együttműködést - a szülőkkel, nagyszülőkkel
való közös tervezés eredményeként aktív részvétel, velük való tartalmas együttműködésre
ösztönzés -, tapintatos módon, szükség esetén a szülői kompetenciák erősítését.
 Szem előtt tartjuk a tevékenységeink, programjaink alkalmával a hátránykompenzáció,
esélyegyenlőség megvalósulását, családok bevonását.
 Szükségesnek látjuk a közösen tervezett programok sikeres, eredményes megvalósulása
érdekében a szülők óvodai események időpontjára vonatkozó igényeinek
figyelembevételét.
 Valljuk, hisszük, hogy a családi délutánok alkalmával a gyermekek számára olyan
környezetet kell biztosítani, amely életkoruknak és fejlődésüknek a legmegfelelőbb,
elősegíti testi, lelki és intellektuális fejlődésüket, színterei a természetes élethelyzetek, a
mozgás, a barkácsolás, a társakkal való együttes tevékenység, a tanulás formái: az utánzás
és a spontán játékos tapasztalatszerzés.
 A családok megsegítése érdekében biztosítjuk a közös programokhoz szükséges
feltételeket, költséghatékony, újrahasznosítható eszközöket, tárgyakat, példát mutatni
egyszerű játékok barkácsolásához, játéktevékenységekhez.

10.1.3. „Kincses Kultúr” program
A „Kincses Kultúróvoda 2016” címhez kapcsolódó projektet a 2016-2017-es nevelési évben
eredményesen megvalósítottuk, melyhez hozzájárult a kulturális intézmények széles kínálata, a
tudatosan előkészített projekttervek, a programsorozathoz szükséges eszközök, az
óvodapedagógusok motiváltsága, projektfelelősi elkötelezettsége, a kulturális intézmények
dolgozóival végzett együttműködésünk és a projektet támogató költségvetés.
A projekt hatására a kultúra közvetítése, a szokások, a hagyományok ápolása a mindennapi
tevékenységeinkben fokozottabban megjelentek, illetve a jeles napjaink, ünnepeink,
rendezvényeink meghatározó elemeivé váltak. E momentumok alapján célszerűnek és indokoltnak
tartjuk, hogy a „Kincses Kultúr” programot beépítésük a részprogramunkba.
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Pedagógiai gyakorlatunkban egyre hangsúlyosabbá vált, hogy a művészetek tárgyi és szellemi
értékeit gyermekeinknek átadhassuk az irodalom, a népművészet, a zene, a képzőművészet, a népi
díszítőművészet, a táncművészet, a képzőművészetek, a színművészet és a filmművészet
segítségével. Az eddigi hagyományinkhoz képest a tartalom kiszélesítésével a minőséget, a
kulturális és művelődési intézményekben szervezett műhely foglalkozások számának növelésével
a mennyiség arányát tudtuk növelni. Programunk megvalósítása során jelentős lépést tettünk a
városi és városon kívüli kulturális intézmények kínálatának igénybevételére és az óvodai
programok színesítésére.
10.1.3.1. Cél
 Az egyéni sajátosságok, képességek, érdeklődési körök és kreativitás figyelembe vételével a
gyermekek kultúra és művészetek iránti érzékenységének kialakítása, megalapozása.
 A kulturális intézmények kínálatának nevelőmunkánkba való beépítésével alakuljon ki a
kultúra megismerésére, befogadására való igény.
 A programsorozattal a befogadás megalapozása, formálása a tapasztalatok és ismeretek
birtokában.
 A kulturális intézmények látogatása során szerzett magasabb szintű élmény hatására
ismerjék meg a szűkebb és tágabb környezetet, amely a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz való kötődés alapja.
 A kulturális intézményekben csodálkozzanak rá a művészet eszközeivel létrehozott
alkotásokra, produktumokra és a foglalkozásokon engedjenek teret önkifejezésüknek.
 Az óvodai élet során sok közös élményszerzéssel, tevékenységekkel a múlt értékeinek
átörökítése, a néphagyományok felelevenítése, éltetése - népi mesterségesekhez kapcsolódó
tevékenységek megismertetése a gyermekekkel.
 A projekt fenntartásával esély teremtése a tehetséggondozásra, hátránykompenzációra,
családok széles körű bevonása, a gyermekek kultúrához kapcsolódó tudástartalmának
bővítése.
 A közös együttlétek, a közösen végzett munka által kiváltott örömérzet élményével
értékorientált közösségi nevelés.
 Erkölcsi tulajdonságok - együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önállóság, őszinteség,
önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, a közösen végzett
munka öröme, önzetlenség – a közösséghez való pozitív viszony alakítása.

10.1.3.2. Feladat
 A
gyermekek
kíváncsiságára,
érdeklődésére,
megismerési
vágyára
épülő
tapasztalatszerzésekkel egyre több ismeret szereztetése a szűkebb és tágabb környezetről.
 A gyermekek megismertetése a természetes anyagokkal, azok formálhatóságával, a
játékosság elvének érvényesítésével.
 A kulturális értékek közvetítésével, közös tevékenységekkel az óvodai nevelésünk
mindennapjai, programjai során a hagyományok felelevenítésével, az előkészületek és a
jeles napok szépségének átélésével érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
megvalósítása.
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 A magyar irodalom gyermekköltészete, a magyar népmese képi és konkrét formában való
megjelenítése a bábozás és a dramatizálás eszközeivel, drámajátékokkal.
 Kirándulások alkalmával mesterséges környezetben fellelhető múzeális értékek, alkotások,
gyűjtemények megismertetése. Kultúra iránti igény kialakítása a kismesterségek, a népi
építészet és a hagyományaink felfedezésével, megismerésével.
 Az újdonságot biztosító, népi játékokat rejtő parkok, ösvények látogatásával tapasztalat –és
élményszerzés biztosítása, ismeretek gazdagítása.
 Kiemelt figyelemmel és több ismeretnyújtással a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
illetve a hátrányos helyzetű gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő tevékenykedtetés
biztosítása.
 Városi és városon kívüli kulturális intézmények látogatásával és az ott szervezett
tevékenységekkel örömteli ismeret –és élményszerzés.
 A közművelődési intézményekben a kulturált viselkedési szokások elsajátítása,
megalapozása, illemszabályok alkalmazása.
 Csoport, óvodaszintű és csoportközi tevékenységek alkalmával érzelmi-, értékorientált
közösségi nevelés, szocializáció biztosítása az alapvető erkölcsi értékek közvetítésével,
pozitív érzelmek felszínre hozásával, bizalomerősítő, egymáshoz való alkalmazkodás és
kapcsolatteremtő eljárások megismertetésével, az egymás iránti figyelmesség,
felelősségérzet, megértés, tolerancia, a másság elfogadtatásával.
 A széphez való belső viszonyulással a gyermekek esztétikum iránti igényének formálása. A
mindennapi élet, a természet és a művészet, népi kultúra esztétikájának összekapcsolásával
az esztétikai ízlést megalapozó élmények kiváltása.

10.1.3.3. Kulturális tartalmak
Óvodában szervezett programok
1. Előkészület a programsorozat megszervezéséhez
2. A programok megvalósítása
2.1.
„Itt van az ősz, itt van újra…”
2.1.1. Szüreti mulatság
2.1.2. „Hol volt, hol nem volt…” – a Népmese Napja
2.1.3. A Zene Világnapja
2. 2. „Ragyogj fény” – Advent
2.3. A Magyar Kultúra Napja
2.4. „Tavaszi szél vizet áraszt…”
2.4.1. Húsvéti ünnepkör
2.4.2. Tavaszi zsongás
2.5. „Piros Pünkösd napján…”
3. A program eredményességének mérése
4. Visszacsatolás
Kulturális és közművelődési intézményekben
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Múzeumi foglalkozások városban és városon kívül
Gyermekkönyvtári foglalkozások
Művészetek Házában kézműves tevékenységek
Lajta László Zeneiskola tanárainak interaktív foglalkozásai
Színházi és filmszínházi előadások
Kirándulások a népi építészet, tanösvények helyszínére

A fenntartási időszak végéig évente írásos szakmai értékelést készítünk a tervezett tevékenységek,
programok megvalósulásáról és az eredményekről. A keletkezett produktumokat fotók
formájában megőrizzük.
Évente egy alkalommal néhány óvodapedagógus képviseletével részt veszünk a Kunszentmártoni
Óvodák szervezésével megvalósuló „Kincseskultúr Óvodák” szakmai találkozóján, ahol
beszámolunk a kulturális programjaink megvalósulásáról továbbfejlesztéséről. A workshopon
megosztjuk tapasztalatainkat, ötleteket merítünk társintézmények kulturális programjainak
kínálatából.

10.1.4. Családbarát óvodai program
A pedagógiai programunk alapján a Nyolcszínvirág óvoda a családokkal való szorosabb
együttműködést tűzte ki célul. Jelszavunk a Családbarát óvoda, az együttműködés alapja a
családokkal közös programok szervezése az óvodában, kirándulások, illetve városi
rendezvényeken való részvétel. Kiemelt faladatunk a családi neveléssel harmóniában lévő óvodai
nevelés megvalósítása.
Az elmúlt évektől kezdődően nagy hangsúlyt fektettünk a művészeti nevelésre és nagycsoportos
gyermekek óvoda-iskola átmenetét segítő programokra. A TÁMOP 3.1.4. pályázat tárgyi
feltételekkel segítette a programok megvalósulását.
10.1.4.1. Cél
 Gyermek, szülő és óvodapedagógusok kapcsolatának erősítése
 A nevelésben az óvoda elismeri a család elsődlegességét, tiszteljük a szülőket,
elfogadjuk őket.
 A szülőkkel való kapcsolatunkban az őszinte odafordulást, az empátiát és a segítő
szándékot éreztetjük addig a pontig, amíg a szülő képes elfogadni.
 A kapcsolatunkat a tapintatra építjük, és arra törekszünk, hogy ez tovább mélyüljön a
közös programok, együttes tevékenységek alkalmával.
 Elismerjük és elfogadjuk a család szokás és szabályrendszerét, tapintatosan
befolyásoljuk az életmód jó szokásainak alakításában.
 Tiszteletben tartjuk a családok vallásos érzelmeit, politikai álláspontját.
 Mindaddig a család magánügyének tekintjük a családban történteket, amíg azt nem
tapasztaljuk, hogy azok a gyermek fejlődését, testi és lelki épségét veszélyeztetik.
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 A gyermekek testi bántalmazásának, lelki sanyargatásának legkisebb gyanúja esetén is
azonnal fellépünk.
 A gyermeki személyiség feltétel nélküli tisztelet és védelme.
 Az óvodai és a családi nevelés egységének megteremtése, a nevelőpartneri viszony
kialakítása és működtetése.
 Az óvoda a gyermek és a családok nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket,
hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való
kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
 Olyan nevelői hatások érjék a gyermekeket, amelyek egymást erősítve segítik a
gyermekek fejlődését.

10.1.4.2. Feladat
A kapcsolattartás eddigi formáit minden nevelési év elején ismertetjük a szülőkkel.
Új kapcsolattartási formák kidolgozása a szülők bevonásával.
Szülői szervezet létrehozásának és működésének támogatása.
Pontos információátadással segítjük a pontos tájékozódásukat.
A Pedagógiai Program véleményezésének megszervezése - véleményüket figyelembe
vesszük.
 Beiratkozáskor rövidített pedagógiai programot adunk.






10.1.4.3. A tevékenységek megszervezése
A tevékenységek tartalmát az óvodapedagógusok a családbarát programtervben tanévenként
megtervezik. A családokkal közös szervezéssel gondoskodnak a program megvalósulásáról, az
élmények dokumentálásáról.

A kapcsolat
formája

Célja

Módszere

Határideje

Beiratkozás

Ismerkedés a szülőkkel és a
gyermekekkel, ismerkedés az
óvodával.

Egyéni beszélgetés,
az óvoda
megtekintése.

Az
önkormányzat
által megjelölt
időpontban.

Családlátogatás

A gyermek egészséges fejlődésének
elősegítése, egyéni tanácsadós,
veszélyeztetettség feltárása.

Játék és beszélgetés
a gyermekkel,
beszélgetés a
szülőkkel.

Szülői
értekezletek

A Pedagógiai Program
megismertetése, az óvodai élettel

Előadások, helyzetelemzések,
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Problémaészlelés után
azonnal, vagy
egy héten belül.
Tanévenként 3-4
alkalommal.
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A kapcsolat
formája

Fogadó órák

Nyílt napok

Szülői
közösség
képviselői
Családi
munka-

Célja

Módszere

kapcsolatos információk
megbeszélése.
A gyermekcsoport életének,
tevékenységeinek bemutatása.
Beszoktatás jellemzői. Pedagógiai
előadások a nevelés egy-egy
területének bemutatásával.
A szülők kívánsága szerint
tájékoztatás pedagógiai,
pszichológiai ismeretekről.
Jellemző nevelési problémák
megbeszélése.
Az iskolaérettség jellemzői.
Az iskolaigazgatók meghívása
beiratkozás előtt.

tájékoztatások,
beszélgetések.

A gyermek egyéni fejlődésének, a
nevelés eredményeinek, egyéni
módszereinek és problémáinak
megbeszélése.
Egyéni tanácsadás.

Beszélgetés
óvodapedagógus,
szakemberek és
szükség szerint
gyermekvédelmi
felelős
bevonásával.

Minden
gyermeket
érintően
januárban,
illetve szülő
vagy óvodapedagógus
kezdeményezésére.

Megfigyelések,
egyéni és közös
megbeszélések.

Beiratkozás előtt
egy héttel,
szükség szerint.

Pár napos betekintés az óvoda
mindennapjainak folyamatába.
A Pedagógiai Program gyakorlati
megvalósítása, megfigyelési
szempontokkal a szülők
tájékozódásának segítése a
gyermekük csoportbeli
tevékenységéről.
Az új beiratkozók gyerekeknek és
szüleiknek az óvoda bemutatása.
Szülői feladatok koordinálása,
szülők érdekképviselete, közös
munkák tervezése, szervezése.
Óvoda játékainak, kertjének
felújítása, karbantartása közös
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Értekezlet,
megbeszélés.
Közös munka,
beszélgetés.

Határideje

Nevelési év
elején és
szükség szerint.
Alkalomszerűen.
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A kapcsolat
formája
délután

Célja

Munkadélután.
Családi
kirándulás.
Alapítványi
rendezvény.
Faliújság.

Határideje

készülődés valamely gyermeki
ünnepre.
Közös rendezvényekre várjuk a
családokat: óvodai ünnepek,
szalonnasütés, tökfaragás,
karácsonyi ünnepség, farsangi
mulatság, farsangi jelmezkészítés,
tavaszköszöntő, anyák napja,
ballagás.

Nyílt
ünnepek:
Mikulás,
Farsang,
Anyák napja,
Gyermeknap vagy
Évzáró
ünnepség.

Módszere

Közös élmények, az óvoda és család
közötti kapcsolat mélyítése.

Szervezés,
beszélgetés.

Évente 1-1
alkalommal.
Szervezés,
beszélgetés.
Az óvodai környezet szebbé tétele
együtt összefogással.
Közös összefogással az ellátás
színvonalának javítása.
Tájékoztatás, nevelési ismeretek
átadása.

Kirándulás.
Színház és vacsora.

Külön
szabályozás
szerint.

Cikkek.

A közös tevékenységek évente változatosan valósulnak meg, pl.: kukoricapattogtatás,
szalonnasütés, barkácsolás termésekből, versenyjáték, adventi készülődés, mézeskalács készítés,
farsangi vidám, játékos vetélkedők, családi sport nap, barkácsolás, kísérletezés gyermekekkel,
szülőkkel, az eddig ismert dalok, versek, játékok, „átnyújtása” a szülőknek, karácsonyfadísz
készítése közösen az otthoni karácsonyfára. Közös farsangi mulatság a szülőkkel, ügyességi
versenyek, tökfaragás, szeles-tüzes játékok, Adventi készülődés, asztaldíszek, karácsonyfadíszek
barkácsolása, farsangi jelmezes mulatság, Húsvéti hagyományőrző játékok, karácsonyi Betlehemes
játék, családos kirándulások, stb.
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10.1.5. Egészséges életmódra nevelés program
Az egészség az egyik legfontosabb és legáltalánosabban elfogadott értékünk, hiszen az
emberi élet minőségéhez kapcsolódik. Ennek megőrzése, fejlesztése, védelme egyaránt érdeke a
társadalomnak és az egyénnek. A gyermek egészséges fejlődése érdekében az óvodában
meghatározott időkeretben történnek különböző tevékenységek, melyeket elhivatott, lelkes és
szakképzett óvodapedagógusok tartanak.

10.1.5.1. Cél
 A mozgással, a táplálkozással és az egészségtudatos magatartáskedvező irányba terelésével
a gyermekek egészséges életmódjának alakítása.
 Az óvoda által szervezett közös programokkal a családok egészségesebb életvitelének és
életmódjának kialakítása, megalapozása, fejlesztése.
 A közös programokkal a mélyen berögzült rossz szokások megváltoztatása,
gondolkodásmód és általános hozzáállás alakítása.
 Értékorientált közösségi minták megerősítése, új egyéni attitűdök és közösségi értékek
kialakítása.
 A szülői felelősség fontosságának tudatosítása, a gyermekük egészségének, egészséges
életvitelének megóvását érintően.
 A megváltozott, felgyorsult világ és az ezzel járó stresszes életvitel következtében a
gyermekek mentális egészségének megóvása az óvodában folyó tevékenységek
segítségével.
10.1.5.2. Feladat
Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés 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.
Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés
feladata:
– a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
– a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
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– a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
– a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
– az egészséges életmód, a testápolás, a 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 tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása;
– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása;
– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása;
– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve –
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása;
- a gyermekek mentális egészségének javulása érdekében képzett óvodapedagógusok drámajáték
foglalkozások szervezésével a gyermekek és a családok érzelmi életének fejlődését segítik.

10.1.5.3. A tevékenység megszervezése:
A mozgás a gyermek lételeme, ez semmi mással nem pótolható, illetve helyettesítő szerepe
hatással van a gyermek egész életére. Az egészséget befolyásoló egyik legfontosabb tényező, hogy
mennyi rendszeres mozgásban vesz részt a gyermek. A rendszeres, mindennapos mozgás
megalapozza azt az igényt, hogy minden nap spontán vagy szervezett keretek között mozogni jó
és szükséges. Óvodánk a játékos mozgáslehetőségek színes palettáját kínálja, amely koherens az
óvodai nevelés alapelveivel (ovifoci, játékos vízhez szoktatás, úszásoktatás, alapozó terápia
mozgásfejlesztés, Pek- torna, gyermekjóga).
A szülők által igényelt, nem kötelező szolgáltatások
Óvodánk a szülők igényei alapján, megfelelő szakmai feltételrendszer mellett a következő,
alapellátáson túli szolgáltatásokat nyújtja:
- birkózás,
- néptánc,
- hit –és vallástan,
- idegen nyelv.

Az alapellátáson túli szolgáltatások szervezésénél alapelv, hogy ne akadályozza az óvodában folyó
nevelőmunkát.
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A programoktól elvárt eredmény:




























művészetek iránti nyitottság, érdeklődés felkeltése
hagyományok megismerése, felelevenítése, jeles napok átélése
a kulturális intézmények látogatása iránti igény megalapozása
komplex családi programok nyújtásával az óvoda és a család közötti kapcsolat erősödése
a családok és az intézmény közötti kommunikációs kapcsolat javulása
a programok alkalmával a családok megismerik egymást, ezáltal szociális készségek
fejlődnek, baráti kapcsolatok alakulnak
szülők egymás közötti kapcsolatának pozitív változásai
csapattudat erősödése
társas kapcsolatok, baráti kapcsolatok elősegítése a gyerekek között
gyermekek és felnőttek értékvilágának alakítása
közös élmény átélése
egymástól való tanulás lehetőségének támogatása
összedolgozás, a team munkában rejlő lehetőségek felfedezése
csapatmunka élményének átélése
kirándulások alkalmával közös élmény nyújtása
sikerélmények eredményeként a családtagok önbizalmának erősödése
családi összetartozás erősödése
szociális és környezeti hátrányok feloldása
bizalom erősödése a nevelők irányába
nevelési módszerek bemutatásával a szocializáció elősegítése
társas viselkedés szabályainak pozitív alakulása
játékosság, kreativitás, fantázia fejlesztése és lehetőség biztosítása a szabad önkifejezésre
a családtagok értékvilágának gazdagítása
a szülői szerep pozitív formálása, erősítése
testi szükségletek kielégítése
az eddig kialakult egészségnevelési szokások gyermeki igénnyé válása
az egészséges életvitel igényének kialakítása
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10. 2. Apponyi Téri „Mocorgó” Tagóvoda egészségnevelő és mozgásfejlesztő
részprogramja

„Mozgásban, ritmusban”

„A mozgás, a ritmus bölcsőnktől koporsónkig örök társunk.”
Vásárhelyi László
10. 2. 1. Helyzetelemzés
Az óvoda rövid története:
Az Apponyi Téri Óvoda 1975 novembere óta fogadja az óvodás korú gyermekeket. A
belvároshoz közel, lakótelepi környezetben helyezkedik el. Négy csoportos óvodának
épült, mely jelenleg 100 gyermek befogadására alkalmas. A gyermekek többsége a
szomszédságunkban lévő lakótelepről érkezik, de a város peremvidékéről és a környező
településekről is járnak hozzánk. A szülők többsége szakmunkásképzőt végzett, vagy
érettségizett, kevés a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülő. A gyermekek többsége
egész napját az óvodában tölti.
A négy csoportszoba mellett két gyermekmosdó, egy fejlesztő szoba és egy ebédlő –
melegítő konyhával - is helyet kapott az épületben. Mindegyik csoportszobánk közvetlen
kijárattal rendelkezik a térburkolóval fedett teraszra – ezáltal az óvoda udvarára. Itt – a
rugós udvari játékok és csúszda mellett - minden csoportnak saját homokozó és tároló
faház áll a rendelkezésére. Büszkeségünk az Ovi – Sport Alapítvány pályázatának
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köszönhető, 6*12 méteres multifunkcionális sportpályánk, mely műfüves borítású és
arányaiban megfelel a nagyobb sportpályák méreteinek. 75 cm-es műanyag palánk veszi
körül és 3 méteres magasságban acél- és hajlított csőszerkezet biztosítja a tartószerkezetét.
Komplex jellege alkalmassá teszi különböző sportágak művelésére, illetve alapjainak
elsajátítására, illetve ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására
egyaránt.
A csoportszobák, a fogadó helyiségek és az előterek dekorálásánál minden esetben a
gyermeki produktumok felhasználását preferáljuk.

Személyi feltételek
Az óvodában jelenleg 4 csoportban 8 óvodapedagógus és 4 szakképzett dajka
dolgozik. A nevelőmunkát 1 fő pedagógiai asszisztens segíti.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel
gyógypedagógus és pszichológus foglalkozik.

logopédus,

fejlesztőpedagógus,

Feladatuk kiterjed:



a gyermekekkel kapcsolatos szűrő és fejlesztő munkára,
az óvodapedagógusokkal, valamint a szülőkkel való kapcsolattartásra.

Óvodapedagógusaink végzettségei:










gyógytestnevelő
úszóedző
Grassroots edző
gyermektánc oktató
nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus
tanító
gyermek aerobic oktató
drámajáték vezető
közoktatás vezető

10.2.2. Mozgásfejlesztésre épülő programunk alapelvei
Pedagógiai Programunk alapját a MOZGÁS – a mozgásos kompetenciák és
mozgásműveltség komplex közvetítése képezi.
Valljuk, és hisszük, hogy minden képesség fejlődésének alapja a mozgás – a
nagymozgások megfelelő fejlettségére épülhet a finommozgás, illetve a beszédszervi
mozgás.
Mozgásfejlesztő programunk - a testi képességek fejlődésének segítése által - az egész
személyiség fejlesztésére irányulva, az egész napi gyermeki tevékenységhez szervesen
illeszkedik. A személyiség sokoldalú fejlesztését, változatos tevékenykedtetésen keresztül
biztosítja, valamint számtalan egyéb terület fejlesztését is lehetővé teszi.
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Fontosnak tartjuk továbbá az egészséges életmódra nevelést, az egészséges életvitel
igényének alakítását, a környezettudatos magatartás megalapozását, a gyermekek egyéni
képességeihez igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítését.
Kiemelt figyelemmel kísérjük a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket.
Folyamatosan gondot fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítésére,
felzárkóztatására, valamint a tehetségígéretek beazonosítására, gondozására.
A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését figyelembe véve sokféle
mozgáslehetőséget biztosítunk számukra. Elősegítjük a harmonikus, összerendezett
mozgás kialakulását, fejlődését. Lehetőséget biztosítunk a mozgásformák sokszori
gyakorlására a csoportszobában, és a szabadban egyaránt. Mindezt változatos
eszközökkel, szerekkel és az egyéni képességek kibontakoztatásával, a mozgásélmény
sokirányú megtapasztalásával igyekszünk elérni. Olyan foglalkozásokat szervezünk, ahol
a gyermekek kérései is teljesülnek. Építünk egyéni elképzeléseikre, lehetőséget biztosítva
arra, hogy ők is kitalálhassanak gyakorlatokat, mozdulatokat, játékokat.
Szükségesnek látjuk a heti többszöri-, illetve a napi frissítő torna mellett a gyermekek
másféle mozgástevékenységét is:
-

mozgásos játékok az udvari multifunkcionális sportpályán
kirándulások, gyalogtúrák
óvodai és városi sportrendezvényeken való részvétel
városi sportlétesítmények megismerése

Óvodásaink mozgásigényének kielégítését speciális mozgáslehetőségekkel –
úszásoktatás, vízhez szoktatás, tartásjavító torna, mozgáskotta - illetve a gyermek
érdeklődésének és egyéniségének megfelelő mozgásformákkal – különféle labdajátékok
(ovi-foci, kosárlabda, kézilabda), gyermek-aerobic, népi gyermektánc, korcsolya, biztosítjuk, melyeket a területnek megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező
pedagógusaink irányítanak.
A fakultatív mozgástevékenységek során a gyermekek önálló tapasztalatszerzési
lehetőséget kapnak. Mindezek nagymértékben hozzájárulhatnak a gyermeki tehetség
korai beazonosításához.
A sokoldalú mozgástevékenységek lehetőséget nyújtanak egyrészt a motoros
képességek és mozgáskészségek fejlesztésére, másrészt az esetlegesen előforduló mozgásrendellenességek, tartáshibák rögzülésének megelőzésére, korrekciójára. A mozgásnak így
az egészség megőrzésében, illetve betegségek megelőzésében preventív funkciója van.

10.2.3. Tevékenységek
Rendszeres egészségfejlesztő testmozgás
A mozgástevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés
minden napján - az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden
gyermek számára lehetőséget biztosítunk. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő,
kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.
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Az óvodai élet tevékenységeibe komplexen jelen levő testmozgás, és az irányított
mozgástevékenységek együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére (pl. pozitív
énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás).

Célja:
 A harmonikus testi - lelki egészség, a mozgás szeretetére épülő életvitel és életmód
megalapozása.
 A motoros képességek fejlesztése, a szervezet edzése, a koordinációs képességek
fejlesztése, az ízületi mozgékonyság és hajlékonyság alakítása.
 A gyermekek mozgásának összerendezettebbé, biztonságosabbá tétele, téri
tájékozódó képességük fejlesztése.
 Váljék a gyermekek természetes igényévé a mindennapi, rendszeres testmozgás.
Feladata:
 Tervszerűen felépített, a gyermekek fejlettségéhez igazodó, a mozgások
kombinációira lehetőséget adó játékok alkalmazása és gyakorlása.
 A mozgás célzott fejlesztése, a motoros képességek és mozgáskészségek
kibontakoztatása.
 A gyermek mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való –
közvetlen és közvetett – kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit
(éntudat alakítása).
 A szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni a gyermek
megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek
fejlesztését.
A fejlődés várható eredménye:
 Az örömteli mozgás sikerélményének megtapasztalása.
 A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó pszichomotoros készségek,
kompetenciák kialakulása.
 Mozgáskultúra bővülése.
 Az együttes mozgás során a pozitív társas kapcsolatok és szociális képességek –
együttműködés, tolerancia, egymásra figyelés - formálódása.
Játékos vízhez szoktatás
A vízhez szoktatás az uszodába lépéstől a siklás megtanulásáig tart. Óvodánkban
már középső csoportos kortól részt vesznek a gyermekek vízhez szoktató
foglalkozásokon, melyet óvodánk úszóedző óvodapedagógusai tartanak.
Célja:
 A víz megszerettetése.
 Testkulturális érték teremtése.
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Feladata:
 Az új közeg minden tulajdonságának megismertetése, alkalmazkodás az új
környezet diktálta viszonyokhoz.
 A szárazföldi mozgásokra nem jellemző hason és háton fekvő helyzet (nyaki- és
fejbeállítódási
reflex),
a
szárazfölditől
eltérő
egyensúlyviszonyok
(labirintbeállítódási reflex) megszoktatása.
 A könnyedség érzésének megszoktatása (fajsúly felhajtóerő).
 A ki- és belégzőizmok eltérő játékának megéreztetése (hidrosztatikai- nyomás)
 A vízben végzett mozdulatok sebességének megszoktatása (frontális ellenállás).
 A szervezett védekező reflexeinek (szemhéjzáró reflex) megszelídítése.
A fejlődés várható eredménye:
 Alkalmazkodás a víz törvényszerűségeihez.
 Otthonos viselkedés, célszerű mozgás a vízben.
 A siklás elsajátítása.
A vízhez szoktatás gyakorlatcsoportja:
 ismerkedés a vízzel, a merülés gyakorlatai és játékai,
 lebegés oktatása és játékai,
 a siklás oktatása és játékai,
 a tudatos levegővétel és kifújás oktatása és játékai,
 a vízbe ugrások oktatása és játékai, a segédeszközök szerepe, összetett
gyakorlatok, játékok,
Mozgástanítás – mozgástanulás – úszómozgás tanítása:
Óvodánkban a középső csoportosok vízhez szoktatását nagycsoportban az
úszásoktatás követi. A mellúszás oktatását preferáljuk, mivel csak egy úszásnem
oktatására van elegendő időnk. Az úszásoktatást egy időben két szakember végzi. Ők
óvodánk óvodapedagógusai, aki egyben úszóedzők is. Nagy előny, hogy a gyermekek
kisebb létszámú - a képességeik, előképzettségük alapján kialakított - csoportokban
sajátíthatják el az úszástudást. Kiemelt figyelmet szentelünk a tehetségek felismerésére,
felkarolására, úszó sporthoz való irányítására.
Célja:






Siker és örömélmény biztosítása.
Nevelői ráhatás az úszómozgás tanításán keresztül.
A vízben történő gazdaságos mozgás elsajátítása.
Életvédelem, baleset megelőzés.
Tehetségek felkarolása, gondozása.

Feladata:
 A csoportos úszásoktatáshoz szükséges feltételek (megfelelő létszám, megfelelő
gyakorlóhely, felszerelés, segédeszközök, biztonság) megteremtése.
 Az úszómozgás oktatása.
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A játékosság biztosítása.
A gyermekek egészségének védelme, óvása, megőrzése.

A fejlődés várható eredménye:
 A vízhez való pozitív érzelmi viszonyulás kialakulása.
 A mellúszás technikájának megismerése, illetve - az egyéni képességek
függvényében - annak elsajátítása.
 A gyors- és hátúszó lábtempó elsajátítása segédeszközzel, vagy a nélkül.
 A közös élményeken alapuló gyakorlások során a gyermekek erkölcsi
tulajdonságainak, akaratának, szokás és normarendszerének megalapozása.

Tartásjavító testnevelés
Célja:
 Prevenció, egészséges testi-lelki gyermekkor biztosítása.
 A tudatos izomműködés kialakításán keresztül a helyes testtartást
automatizálása, segítve a test-deformitások, tartáshibák megelőzését,
ellensúlyozását.
 A gyógytestnevelés egyes speciális hatású gyakorlatai szervesen épüljenek be az
óvodai mozgásanyagba, mely gyakorlatok a gyermekek természetes mozgásaira
épülnek.
Feladata:
 Tervszerűen felépített, a gyermekek fejlettségéhez és állapotához igazodó, a
mozgások kombinációira lehetőséget adó játékok alkalmazása és gyakorlása.
 A mozgáskultúra fejlesztése azáltal, hogy megtanulható, és az esetleges
reverzibilis változásokat korrigálni tudja.
 A gyermekkorban az elváltozások többsége reverzibilis, ezért az átlagtól csak
kissé eltérő mozgásanyag alkalmazása. A hangsúly a napi egyénre szabott és
örömmel végzett mozgáson van.
 A különböző mozgások elsajátítása épüljön a gyermekek mozgástapasztalatára,
játékos kedvére.
A fejlődés várható eredménye:
 Minden gyermek egyéni képességeihez mérten fejlődik.
 A tevékenységben begyakorolt mozgásformák a játékban állnak össze teljes
mozgássorrá.
 A komoly figyelemkoncentrációt igénylő gyakorlatok során képesek a
tanultakat otthon is alkalmazni (pl. lúdtalp torna).
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Labdarúgás,labdajátékok
Az Ovi - Sport-fejlesztési program megvalósításával.
Célja:
 A mozgásbeli hiányosságok általános, majd specifikus pótlása, a motorikus
képességek fejlesztése,
 a mozgás és így a legnépszerűbb labdás sportok-labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda-népszerűsítése, a sportolás megszerettetése,
 a különböző sportágakhoz használt eszközök, pályák megismerése
 a helyes szabadidős szokások alakítása, a viselkedési minták elsajátítása (fairplay gondolkodás).
Feladata:
 A különböző mozgásfejlettségű csoportok rendszeres, tervszerű megmozgatásaa műfüves pályán vagy a tornateremben- az életkori jellegzetességek figyelembe
vételével.
 Alapvető labdagyakorlatok-labdagurítás, dobás, pörgetés, rúgás mindkét lábbal,
belsővel, talppal célba-megtanítása.

A fejlődés várható eredménye:
 Újabb mozgástapasztalatok szerzése, sportágak megismerése.
 Fejlettebb lesz mozgáskoordináció, erősödő kondicionális képességek.
 Egyre több szabályhoz történő alkalmazkodás, a sportszerűség elsajátítása.
Jégkorcsolya
A téli időszakban – novembertől – márciusig - folyamatosan járunk a műjégpályára a
korcsolyázó mozgás alapjainak gyakorlására.
Célja:
 A korcsolyázás, mint sport alapjainak megismertetése.
 A jégen való bátor mozgás.
Feladata:
 Alapmozgások - csúszás, siklás, esés - megtanítása.
 Egyensúlyérzék fejlesztése.
 Mozgáskoordináció fejlesztése.
 Állóképesség, ügyesség javítása.
 A lábak feszítő és hajlító izomzatának erősítése.
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A fejlődés várható eredménye:
 A gyermekek megismerkednek a jégen - mint más, nem megszokott talajon való mozgással.
 Megtanulnak a gyermekek - egymáshoz alkalmazkodva - korcsolyával siklani.
 Fejlettebb mozgáskoordináció és egyensúlyérzék.
Mozgáskotta
A mozgáskotta módszer alkalmazásával segítjük a vizuálisan meglévő gondolati
mozgásminták kialakulását, a figyelem, emlékezet fejlesztését, más nevelési területeken
szerzett ismeretek mozgásos gyakorlását, alkalmazását, a fizikai képességek
kibontakoztatását.
A módszer lényegét a Mozgáskotta eszközkészlettel történő gyakorlatok jelentik. Ezek
helye és aránya a foglalkozásokon változó. A gyakorlatok egy részét a későbbiek során
bemelegítésre, feszültségoldó szervezett játékokként is használhatjuk, míg a fejlesztés
gerincét adó, egymásra épülő szimbolizált mozgásprogramok csak a spontán játékok, a
szervezett játékok és a kiegészítő feladatok átgondolt egységében lehetnek optimálisan
hatékonyak.
Célja:
 A módszer gyakorlatainak, játékainak alkalmazásával az óvodai testnevelés
mozgásanyagának változatosabbá tétele.
 Mozgást szerető, igénylő gyermekek nevelése.
Feladata:
A heti rendszerességgel végzett mozgáskotta gyakorlatok, feladatok során:












Szín-, és alakfelismerés alkalmazása, fejlesztése.
A figyelem és az emlékezet fejlesztése mozgásos feladatok közben.
A lépéshossz és szélesség, a fellépés, lelépés tudatos irányításával az ideg-izom
kapcsolatok minőségének javítása.
Az oldaliság spontán megalapozása, fejlesztése.
Az egyensúlyérzék és a mozgásszabályozás fejlesztése.
A szökdelések során az elugrások távolságának és az alsó végtagok helyzetének
tudatos irányításával az ideg - izom kapcsolatok fejlesztése.
A jelölt kartartások és a szimbólumok összekapcsolása, a csípőre tartás és az
oldalsó középtartás gyakorlása.
A kondicionális képességek fejlesztése.
A szimbólumok jelentéstartalmának felépítése, a rájuk adott adekvát mozgásos
válaszok gyakorlása, gondolkodás fejlesztése.
A ritmusérzék, a zenei ütemhangsúlyok meghallásának mozgásos
megalapozása.
Mozgásukban tehetségesebb gyermekek foglalkoztatása, versenyek gyakorlatai.

A fejlődés várható eredménye:
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Testileg egészségesen fejlődő gyermekek: testük arányosan fejlett, teherbírásuk
jobb lesz.
Mozgásuk
összerendezettebb,
harmonikusabb
lesz
fejlettebb
mozgáskoordináció és finommotorika.
A pszichikus folyamatok - érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet,
problémamegoldó gondolkodás, fogalmi gondolkodás -, a kreativitás fejlődnek.
Alakul feladattudatuk, szociális fejlettségük.

Művészeti jellegű mozgások
Gyermek aerobic
A zenére végzett, részben táncos jellegű mozgásforma ötvözi a zene, a táncművészet
területeit, továbbá a gyermeki fantáziára építve, a versek, mesék, „mintha szituációk”
világát.
A mozgás világának sokoldalú megismerése mellett az egyes képességfejlesztési
területek – mozgás, zene, beszéd - együtt, összetetten jelentkeznek.
Mozgásanyaga mondókákra épülő, alacsonyabb és magasabb intenzitású, a gyermeki
világhoz közel álló, ismert állat, és mesefigura alaplépésekből, majd ezek összefűzéséből,
illetve összetettebb vers és mesekoreográfiákban jut kifejezésre. A gyermekek
„mozgásdallamokat” sajátítanak el utánzás és mondókák segítségével életkoruknak
megfelelő zenére.
A mozgáshoz kapcsolt mondókák, szövegek segítik a gyermeket a lépések
végrehajtásában.
Célja:
 A gyermekek mozgáslehetőségeinek szélesítése, a mozgás szeretetére épülő
egészséges életmód megalapozása, a mozgás iránti igény kialakítása, valamint
motoros képességek fejlesztése.
 Mozgáskoordináció, mozgáskultúra fejlesztése, a sporthoz való pozitív
viszonyulás kialakítása.
 Mozgásban való gondolkodás tanulási folyamatának elősegítése, agyféltekék
működésének harmonizálása, figyelem, koncentrációs képesség, fantázia
fejlesztése.
Feladata:
 A mozgásérzeten keresztül a helyes, tudatos mozgáskoordináció kialakítása,
zenei és mozgásritmus, továbbá térészlelés, mozgásirányok, egyensúlyérzék
fejlesztése.
 A mozgás testi – lelki – társkapcsolati egészségre irányuló hatásaival a
harmonikus személyiségfejlődés segítése.
 A mozgás terápiás hatásának kihasználása gátlások, feszültségek oldása, stressz
kezelés.
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A fejlődés várható eredménye:
 Gazdagabb mozgáskészlet ismerete.
 Összerendezett, harmonikus mozgást, fejlett mozgáskoordinációt, ritmusérzéket
eredményez.
 A gyakorlatok belső és külső mozgást egyensúlyba hozó szerepüknél fogva a
gyermeket kiegyensúlyozottabbá teszik, növelik a tűrőképességet, erősítik a
szervezet öngyógyító reflexét.
Népi játék és népi gyermektánc
A gyermek és népi játékok színes lehetőséget kínálnak a gyermekek sokoldalú
személyiségfejlesztéséhez, hiszen ebben az életkorban igen jelentős a zene
személyiségformáló hatása, a művészi nevelés fontossága. A népi gyermekjáték
tartalmánál és formájánál fogva legközelebb áll a 3-6 éves korú gyermekekhez, azok
érzelmi és képzeletvilágához, kifejezőkészségéhez.
Természetes, játékos mozdulatai, táncos formái könnyedén felelnek meg az óvodások
alkatának, értelmi képességeinek. A mozgással kísért népi gyermekjátékdalaink olyan kis,
de teljes egységek, amelyek őrzik néptáncaink alaprétegét. Ezek a gyermekjátékok bázisai
néptáncaink mozgáselemeinek, gyermekeink mozgásra, táncra nevelésében. Tudatos
nevelőmunkával tartjuk életben népi hagyományainkat, nemzeti kultúránk kincseit.
Célja:
 Zenei mozgáskultúra, egyenletes lüktetés, ritmusérzék, auditív képességek,
művészeti kompetenciák együttes fejlesztése.
 Népi énekes-mondókás dalanyag megismertetése és a dalokból, mondókákból,
rigmusokból adódó mozgáslehetőségek, hidas-kapus, és körjátékok eljátszása.
 Ismerkedés ritmusjátszó népi hangszerekkel.
 Néptáncos mozgáselemek, egyszerűbb tánclépések, ki-befordulások, forgások
megismertetése.
A mozgáskultúra és a tánckultúra fejlődését elősegítő legfontosabb feladataink:
 A gyermekek életkorának megfelelő művészi anyag felhasználásával a
gyermekek
ösztönös
mozgásigényének
kielégítése,
a
ritmusérzék,
mozgáskoordináció fejlesztése, a harmonikus mozgás elősegítése.
 A mozgásanyaggal az értelmi képességek, az anyanyelvi kultúra zenei és
mozgásvilágával nyelvi, és motoros kompetenciák fejlesztése.
 A gyermekek esztétikai érzékének fejlesztése, érzelmi életének gazdagítása.
A fejlődés várható eredménye
 Felkeltse a gyermekek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, esztétikai
fogékonyságát. A népdalok, fejlesztően hatnak a gyermekek hallására, éneklési
készségére, a népi táncok megismerése ritmusérzékét, harmonikus, szép
mozgását fejlesztik.
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Felkeltve a gyermekek zenei érdeklődését sikerélményhez juttatják a
gyermekeket, azokat is, akik önállóan, élményszerűen még nem tudnak
énekelni, mozogni, de mint egy közösség tagjai részesülnek az örömben, amit
egy játék-tánc előadása nyújt az egyénnek is.

Drámajáték
 Kapcsolatteremtő és bizalom játékok, improvizatív gyakorlatok
 Mozdulat és testbeszéd - utánzó mozgások, tánc, zene, pantomim elemek
felhasználásával
 „Mintha szituációk” átváltozós és valós helyzetek – verbális és nonverbális
kommunikációval
 Fantázia játékok – élmények, elképzelt történetek, mesék
Célja:
 A világra nyitott, lelkileg kiegyensúlyozott, derűs személyiség kialakulásának
segítése – pozitív énkép, önismeret, önelfogadás erősítésével, értékviláguk
gazdagításával.
 Szociokulturális hátrányok, környezeti hatások okozta szorongások,
félelemérzetek, magatartás problémákból adódó feszültségek levezetése.
Feladata:
 Társas kapcsolatok, közösségi érzések, szociális képességek – együttműködés,
társas alkalmazkodás, társhoz való odafordulás, empátia, felelősségvállalás,
tolerancia, pozitív érzelmek fejlesztése, szokás- és normarendszerének
megalapozása.
 A gyermekek öntevékenységének, alkotókészségének, problémamegoldó
képességének, fantáziájuknak, önálló gondolkodásuknak, fejlesztése.

A fejlődés várható eredménye:
 A különféle utánzó mozgások, tánc, pantomimikai elemek hatására gazdagodik
mozgáskultúrájuk, fejlődik testséma, testfogalom ismeretük, mely pozitív
hatással van az énképre, önismeretre.
 A drámajáték révén kielégítődnek bizonyos szükségletek - jókedv-, vidámság-,
játékigény, az önkifejezés igénye.
 Igényévé válik a helyes viselkedés közösségi szokásszabályainak betartása.
Beszédfejlesztés nyelvi játékokkal
Célja:
 Képes legyen információt szerezni egyrészt a szavak ismerete, másrészt a
hangtulajdonságok révén;
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Meg tudjon különböztetni jelentéseket és érzelmeket a hangszín, időtartam,
hangerő, hangmagasság változásaiból;
 Tudjon figyelni a beszéd elemeire;
 A beszéd hangzási-formai oldalának fejlesztése.
Feladata:
A beszédfejlesztés folyamatát adó, a nyelvileg egymásra épülő szintek fejlesztése:







fonémák-beszédhangok
morfémák-önálló jelentéstani szóelem
szintagmák-szókapcsolatok
lexémák-szókincs
szemantikai-jelentés
diszlexia prevenció

A fejlesztés tartalma:
 Kommunikációs: kapcsolatteremtő, - fenntartó játékok.
 Légző-, fújó-, és szívógyakorlatok.
 Az artikulációs mozgással kapcsolatos játékok.
 A hallással és hangadással kapcsolatos játékok.
 Beszédészlelést és megértést célzó játékok.
 Olvasás-, írászavart megelőző játékok.
A fejlesztés várható eredménye:
 Beszédkedve és beszédbiztonsága növekszik.
 Kiejtése pontosabbá válik.
 Beszédmegértése javul.
 Szókincse bővül.
 Kifejezése színesebb lesz.
 Alkalmassá válik az olvasás-írás elsajátítására.
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10. 3. Árpád Utcai és Farkas Antal Utcai „Kincskereső” Tagóvoda néphagyományőrző
részprogramja

„Vadrózsából tündérsípot …”

„A múlt tisztelete az a vallás, mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk el semmit a múltból, mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt.”

Anatole France
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10. 3. 1. Helyzetelemzés
Intézményünk több, mint 60 éve működik a kíséri városrészben. A 4 csoport 2
épületben helyezkedik el: a Farkas Antal u. 11 szám alatt 2, illetve az Árpád u. 1 szám alatt
is 2 csoport működik. Óvodánk 100 férőhelyes, a gyermekcsoportok létszáma 25-25 fő. A
csoportok tiszta és részben osztott életkorúak.
A két óvoda épület egymással szemben helyezkedik el a város szélén. Az épületek öregek,
illetve részben felújítottak, környezetük szép, udvaruk tágas, a mozgásos játékokra és
tevékenységekre nagyszerűen alkalmas. A gyermekek többsége a kíséri városrészből jár a
Farkas Antal Utcai Óvodába, de a gyermekközösségekben vannak a város több területéről
és külterületen lakó családok gyermekei is. Ez köszönhető az óvoda környezetén túl a
családias légkörben megvalósított néphagyományok átörökítését szolgáló arculatnak.
Az óvodában 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 6 technikai dolgozó (3 fő
teljes munkaidős, 2 fő négyórás dajka néni és 1 fő udvaros, karbantartó gondoskodik a
gyermekekről, biztonságukról. Az óvodapedagógusok közül 2 fő Fejlesztő-differenciáló
szakpedagógus, 1 fő Gyermektánc az óvodában, 1 fő Népi –és játszóház vezető, 4 fő
tanulási képességeket fejlesztő, 2 fő közoktatás vezetői végzettségű és 1 fő fejlesztő
pedagógusi tanfolyamot végzett.
A dajkák mind elvégezték a dajkaképzőt. Ketten rendelkeznek érettségivel, közülük 1 fő
általános szakápoló –és csecsemőgondozó szakos végzettséget is szerzett.
Nevelőmunkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberei segítik: 1 fő
logopédus, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő pszichológus és 1 fő
alapozó mozgásterapeuta. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében jelentős az
óvoda együttműködő szerepe a szakemberekkel.
Intézményünk több évtizedre visszamenően tart fenn szakmai kapcsolatot hazai és
határon túli, nemzetiségi (vajdasági és erdélyi) óvodákkal, óvodapedagógusokkal a
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének tagjaként. Ennek keretein belül
óvodapedagógusaink évente kétszer vesznek részt több napos szakmai továbbképzésen.
2005 tavaszán dolgozóink sikeresen látták vendégül az Egyesület érdeklődő tagjait.
A szülők elfogadják és támogatják óvodánkat, ismerik néphagyományőrző nevelési
programunkat. Szívesen részt vesznek az óvodapedagógusok által kezdeményezett és
szervezett különböző rendezvényeken, ünnepségeken.
Az óvodánkat támogatja a „Szentesi Kíséri Óvodásokért” Alapítvány, mely 1999-ben
szülői támogatással jött létre.
Óvodánk sajátossága, hogy a tervszerű tanulási-nevelési folyamat alapját a
népszokások, hagyományok, népi kismesterségek megismertetése, mint állandó értékrend
képezi, átörökítve ezzel a múlt értékeit.
A hagyományőrzés mellett kiemelten fontosnak tartjuk az egészséges életmód
kialakítását és az ehhez kapcsolódó szokások megalapozását. Arra törekszünk, hogy az
óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet töltsön be.
A 2005-2006-os tanévben bekapcsolódtunk a Kompetencia alapú óvodai nevelés
programcsomagjának tesztelésébe. Észrevételeinket, tapasztalatainkat figyelembe vették,
és beépítették az átdolgozott programcsomagba. A programcsomag elemeit részben
beépítjük a helyi Pedagógiai Programunkba, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű
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gyermekek fejlesztésére, a tehetségígéretes gyermekek felkarolására és természetesen a
csoportok valamennyi tagjának az iskolaérettség elérésének megsegítésére.
Pedagógiai munkánkat folyamatosan értékeljük, elemezzük. A pozitív
tapasztalatokat, eredményeket beépítjük mindennapi óvodai nevelésünkbe. Ennek
irányítását Körzeti szintű minőségfejlesztő munkacsoport fogja össze.
Az óvodapedagógusok és az oktató – nevelő munkát segítő dolgozók munkáját a
intézményvezető és a tagóvoda - vezető ellenőrzi és értékeli megadott a
teljesítményértékelési szabályzat alapján.
10. 3. 2. Hagyományőrzés
10. 3. 2. 1. Cél










Hagyományait, kultúráját szerető, nyitott, problémamegoldó és az iskolai tanulás
megkezdéséhez szükséges képességekkel rendelkező gyerekek nevelése.
Legyenek nyitottak népünk hagyományaira, a keresztény kultúra értékeire.
Váljanak fogékonnyá a kortárs művészetek igényes alkotásai iránt.
Legyenek nyitottak és fogadják el más szociokultúrából érkező társaikat, segítsék
egymást a mindennapokban.
Legyenek képesek az óvodai élet, tevékenységi formáiban megjeleníteni a népi
hagyomány alapelemeit.
Leljék örömüket a népi hagyományokból felkínált tevékenységekben.
Alakuljon a szülőföldjükhöz és a családhoz kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyuk,
ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a szülőföldhöz kötődés alapja
(nemzeti identitástudat)
Tudjanak rácsodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó
jóra és szépre, és mindazok megbecsülésére.

10. 3. 2. 2. Feladat









A gyermekek ismerjék meg a népi kultúrából a gyermeki folklór egyes elemeit,
játékait, tevékenységi formáit, a természetes anyagokkal való aktív
tevékenységeken keresztül.
Ismertessük meg gyermekeinket a lakókörnyezetünk természeti értékeivel, növényés állatvilágával, törekedve a környezettudatos magatartás megalapozására.
Ismertessük meg településünkön még fellelhető népi mesterségeket (feketekerámia
készítés, kosárfonás, gyertyamártás stb.), és a tevékenységeket művelő mestereket.
A hagyományőrzésen alapuló óvodai életünk mindennapjai során valósítsuk meg a
gyermekek érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelését.
Olyan kirándulások megszervezése, ahol a gyermekek ismereteket, tapasztalatokat
szerezhetnek a népi kultúra tárgyi eszközeiről, megfigyelhetik ezeket természetes,
illetve megóvott környezetükben (pl. Ópusztaszer, Szentesi Múzeum, Szegvár,
Csongrád stb.).
A hagyományőrzés és a jelenkori művészetek iránti igény kialakítása kölcsönösen
és egymást segítve egészítsék ki az óvodai nevelést.
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az
óvodába lépéstől kezdődően.
Gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekvő
nevelés, egyénre szabott fejlesztése.
A kiemelt figyelmet igénylő (SNI, BTMN, tehetségígéretes, HH, HHH) gyermekek
el- és befogadása, esélyegyenlőségének biztosítása az óvodába lépéstől kezdődően.

A néphagyományok ápolása, éltetése és továbbadása szorosan kapcsolódik azokhoz
a nevelési elvekhez, amely a mai korszerű óvodapedagógia alapja. A hagyományőrzés
középpontjában az ember és a természet áll, amely szétválaszthatatlan szimbiózisban van
egymással. Összefog, összetart. Alapvető emberi értékeket és természeti törvényeket takar,
amelynek gyökere az egymás kölcsönös el – és befogadásán nyugszik. Nagyszerűsége épp
az egyszerűségében rejlik.
A hagyományőrzés keretet ad egész óvodai nevelésünknek, mely megjelenik az
óvodai élet minden tevékenységi formájában. A tevékenységi formák komplexen,
összefonódva, egymást áthatva a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak. A
néphagyományőrzés az alap. A feldolgozandó anyag kidolgozásában szem előtt tartjuk: a
gyermekcsoportok kor és fejlettségbeli összetételét.
Ismerjék meg a népszokásokat, koruknak, fejlettségüknek megfelelően, amelyek
kapcsolódhatnak:
- jeles napokhoz
- munkához (aratás, szüret stb.)
- nagy ünnepkörökhöz (karácsony, húsvét)
- családi élethez (születés, lakodalom).
10. 3. 2. 3. Tevékenységek
Játék: Szimbolikus-, alakoskodó dramatikus játékok, barkácsolás és építés természetes
anyagokból.
Az óvodában kiemelt a szabadjáték túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt jelentőségű
az óvoda napirendjében, időbeosztásában és a játékos tevékenységszervezésben.
Mesélés, verselés:
A népmesék – amelyeket megjelenítünk bábozással és dramatizálással is -, továbbá a
mondák, ölbeli játékok, hiedelmek, balladák, históriás énekek, mondókák, közmondások,
szólások, találós kérdések, rigmusok, csúfolók, magyar gyermekköltészet alkotásai
kiválóan alkalmasak a gyermek érzelmi biztonságának alakításához, anyanyelvi
neveléséhez és a gyermeki világkép formálásához.

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc:
Ölbeli játékok, mondókák, népi gyermekjátékok, dalok, népszokásokhoz kapcsolódó
énekek, népdalok éneklése, hallgatása, régi és új hangszerek, egyszerűbb táncos mozgások
megismerése.
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Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek és készségeinek alakítására, kiemelt
figyelmet fordítva az egyenletes lüktetés és a zenei kreativitás fejlesztésére.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka:
Teret biztosítunk a népi kismesterségek megismerésére és gyakorlására, a gyermekek
önkifejezésére a jeles napokhoz kapcsolódó és egyéb ábrázoló tevékenységeken keresztül:
agyagozás, sodrás, fonás, szövés, gyöngyfűzés, nemezelés, sókerámia, mézeskalács sütése,
kasírozás, gipszöntés, gyékényezés, szalmázás, csuhézás.
Mozgás:
Az óvodai nevelés mindennapjaiban az egyéni szükségleteket és képességeket
figyelembe véve minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk az egészségfejlesztő
testmozgásra, különös tekintettel a népi fogó- és szabályjátékok, ügyességi játékok és
eszközös szabályjátékokra. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív
mozgásos játékok kezdeményezésére.
Külső világ tevékeny megismerése:
Az " Év-kör" körforgásában- az egyes évszakokhoz kapcsolódva- a lakóhelyünkön és
annak közvetlen természeti környezetében fellelhető és a népi kismesterségekkel való
ismerkedés során megmunkálható, feldolgozható növények megfigyelése, megismerése,
növényi részek gyűjtése. A tevékenységek során a természeti környezethez való pozitív
viszony alakítása, értékeinek óvása, védelme (pl.: kukoricatörés, szőlőszüret, gyékény,
nád, szalma, bodza, csipkebogyó, kökény gyűjtése; gyógynövények termesztése, gyűjtése).
Az emberi élet fordulóihoz, alkalmaihoz (pl.: születés, lakodalom) kapcsolódó népi
kultúra, hagyományok szokások megismerése és ezeken keresztül a közösséghez tartozás
élményének megélése.
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatokhoz,
ismeretekhez jut a gyermek, és azokat az óvodai élet tevékenységeiben alkalmazza.
Munka jellegű tevékenységek
A munkavégzés a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája, a
személyiségfejlesztés eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással, munka jellegű játékos
aktív tevékenységekkel: Feldolgozható növények és növényi részek gyűjtésében való
tevékeny részvétel. Kert-, növény-, és állatgondozás
A tevékenységben megvalósuló tanulás:
A gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire építve további tapasztalatszerzés,
felfedezés lehetőségének biztosításával, bővítjük ismereteit, fejlesszük tudását:
kirándulásokon a népi kultúra értékeinek, tárgyi emlékeinek megismerése (pl.: halászat és
eszközei; pásztorélet és eszközei stb.).
Ismerkedés városunk és térsége hagyományőrző mestereivel és azok tevékenységével
(bútorfestő, kosárfonó, fafaragó, gyékényező, fazekas stb.).
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10. 3. 2. 4. Jeles napok, ünnepek az óvodában:
























Szüret
Mihály napja (szeptember 29.)
Pásztorok elszámoltatása, szerződtetésének időpontja, „Pásztor-ünnep” volt.
A kukoricatörés kezdő napja, „kisfarsang” ideje, a lakodalmazások időszaka.
Teréz napja (október 15.)
A szüret kezdő napja.
Márton napja (november 11.)
Márton napján az emberek sokat ettek-ittak, főleg libapecsenyét, hogy a következő
évben gazdag termés legyen.
András napja (november 30.)
András nap utáni első vasárnaptól négy héten át a karácsonyvárás időszaka, az
advent. Ez idő alatt tilos volt a mulatozás, nem volt szabad lakodalmat tartani.
Borbála napja (december 4.)
E napon gyümölcságat szoktak vízbe tenni, hogy karácsonyra kizöldüljenek. Ha
kivirágzik jóslás leánynak férjhez menésre, vagy a következő évben jó termést jósol.
Miklós napja (december 6.)
Szent Miklós püspök napja. A gyermekek megajándékozásának ünnepe.
Luca napja (december 13.)
E napon ültetik a Luca napi búzát, az aranyeső ágát vízbe teszik, hogy karácsonyra
kihajtson. Lányoknak, asszonyoknak nem volt szabad dolgozni. A fiúk kotyolni
jártak, jót kívántak az egész háznak. A „Luca székét” ezen a napon kezdték
készíteni.
Ádám-Éva napja (december 24.)
Az első gyertyagyújtás napja. A család egymást megajándékozza. Az ünnepi
asztalon egész kenyér, gyümölcs, pattogatott kukorica, mézesek, szerencsét hozó
ágak elhelyezése. Betlehemes játékok.
Karácsony (december 25.)
A paraszti életben a család ünnepe. Dologtiltó nap.
Karácsony, István napja (december 26.)
Ezen a napon jártak a regölősök. A gazdának minden jót kívántak, a legényeket és
leányokat összeregölték.
Vízkereszt vagy a háromkirályok napja (január 6.)
A karácsony ünnepkör zárónapja és farsang első napja, mely tart hamvazószerdáig.
Ezen a napon gyújtják meg utoljára a gyertyákat, bontják le a karácsonyfa.
Farsang
Ez időszak a vízkereszttel kezdődik és húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt
kezdetével zárul. A farsangi szokások a farsang végére – a farsang farkára –
összpontosulnak farsangvasárnapra, farsanghétfőre, húshagyókeddre.
Zsuzsanna napja (február 19.)
Ezen a napon várták, hogy megszólaljon a pacsirta, mely a tavasz közeledtét jelzi.
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Gergely napja (március 12.)
Az iskolás gyermekek hangos dobolással körbejárták a falut és a várost, hogy a még
iskolába nem járó gyermekek kedvet kapjanak az iskolába járáshoz.
 Sándor, József, Benedek napja (március 18., 19., 21.)
Időjárást jósló nap. József napján a méheket kieresztették. Ezen a napon érkeztek
meg a fecskék. Benedek napján ültették el a fokhagymát.
 György napja (április 24.)
A néphagyomány e naptól számítja a tavasz kezdetét. Az állatokat ezen a napon
hajtották ki a legelőre.
 Virágvasárnap (húsvét előtti vasárnap)
Ekkor történtek a gonoszűző „határjárások”, a tavasz behozatalát szimbolizáló
húsvéti „zöldágjárások”, mely húsvétvasárnap virradóra történt. Jellegzetes ételek:
húsvéti sonka, kalács, kocsonya.
 Húsvéthétfő
Valamikor „vízbevető”, „vízbehagyó” hétfőnek is nevezték. A szokás lényege az
„öntözködés”. Legények jártak leányokat locsolni, a locsolás jutalma étellel-itallal
kínáláson kívül a piros tojás vagy a hímes tojás.
 Fehérvasárnap (húsvétot követő vasárnap)
Húsvéti ünnepkör a „komálás”, „mátkázás”, a barátságkötés szokás, a komatál
hordása.
 Majális (május 01.)
Ezen a napon állították a májusfát.
 Anyák napja (május első vasárnapja)
Édesanyák, nagymamák ünnepe.
 Szervác, Pongrác, Bonifác (május 12., 13., 14.)
Időjárással kapcsolatos megfigyelések.
 Pünkösd
Húsvétot követő 50. napon kezdődik. Ekkor volt pünkösdi „királynéjárás”, a
pünkösdi „királyválasztás”.
 Medárd napja (június 8.)
Időjósló nap.
 Margit napja (június 10.)
Ezen a napon vetik a retket, hogy gyenge maradjon.
 Péter-Pál napja (június 29.)
Az aratás kezdő napja, a halászok ünnepe.
 Lőrinc napja (augusztus 10.)
E naptól a dinnye már nem olyan finom, mert „lőrinces”.
 István napja (augusztus 20.)
Szent István király és az új kenyér ünnepe.
A fejlődés várható eredménye
 A gyermekek nyitottá válnak népünk hagyományaira, kultúrájára.
 Megismerik a jeles napokhoz kapcsolódó egyes alakoskodó dramatikus játékokat.
 Szívesen tevékenykednek természetes anyagokkal, ismerik a kismesterségek
alaptechnikáit.
 Szívesen, örömmel vesznek részt mozgásos és énekes népi játékokban.
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Szívesen hallgatnak, mondanak, játszanak magyar népmeséket, mondogatnak népi
mondókákat, rigmusokat.
Ismernek lakóhelyükön és tágabb környezetükben ma is tevékenykedő mestereket,
tárgyi emlékeket.
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10. 4. Szent Anna Utcai „Csicsergő” Tagóvoda környezetvédelemre és egészséges
életmódra nevelő részprogramja

„Egészségben, harmóniában a természettel”

„Kisgyermekeink mire felnőnek aligha fognak „Csodaországban” élni. De magukkal
vihetik kicsi koruktól, az önállómunka, az alkotás örömét, ahogy a való világ
felfedezésének és képzeletük szabad kószálásának igazi örömét is. Ennél jobbat-szebbet
pedig ki is kívánhatna cseperedő gyerekeinknek.”

Varga Domokos
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10. 4. 1. Helyzetelemzés
A Szent Anna Utcai Óvoda 1965 óta működik, jelenleg négy gyermekcsoporttal, 100
férőhellyel.
Óvodánk a város központjában, a Kurca partján és a Széchenyi liget szomszédságában,
sajátos természeti környezetben található.
A város legjelentősebb intézményei – Ifjúsági és Művelődési Ház, Gyermekkönyvtár,
mozi, színház – valamint az uszoda, termálfürdő, sportpálya a közelben találhatóak.
Az óvoda épülete felújított, megfelelő állagú. Az épületben a csoportszobákon kívül 3
gyermekmosdó és öltöző helyiség, tálaló konyha, fürdőszoba található. A felnőtt öltözőn,
szertáron kívül egy nevelői szoba is rendelkezésünkre áll. Itt található az
óvodapedagógusok szakmai könyvtára – melyet folyamatosan bővítünk – és itt
szervezzük a logopédiai és fejlesztő foglalkozásokat.
Udvarunk nagy alapterületű, sok zöld növény, hatalmas árnyat adó fák, folyamatosan
nyíló virágok, örökzöldek, sziklakertek árasztanak sajátos hangulatot. A tágas, füvesített
udvarrészeket mozgásfejlesztő fajátékok, homokozók, babházak, pihenőpadok
gazdagítják. Mozgásfejlesztő udvari játékaink kivétel nélkül természetes anyagból – fából
készültek. Az udvar fontos játszóhely, - melyet csoportonként tagoltunk, de az
udvarrészek átjárhatók – minden évszakban gazdag tevékenység lehetőséget biztosít a
mindennapos levegőzésre, a testmozgásra, a megfigyelésekre, kísérletezésekre minden
korosztály számára.
A gyermekekkel 8 óvodapedagógus és 4 dajka foglalkozik. Nevelőtestületünk tagjai
szakmai továbbképzési tervünkben célirányosan, a kiemelten hangsúlyos fejlesztési
területek témakörében indított továbbképzéseken vesznek részt többnyire.
Óvodánk tárgyi felszereltségének gyarapításakor a korszerűségre, praktikusságra,
biztonságosságra törekszünk. Óvodásainkat esztétikus, tiszta környezetben fogadjuk.
Csoportszobáinkat az évszakoknak megfelelő, leginkább természetes anyagokból készült
gyermek és óvónői munkákkal tesszük hangulatossá.
A csoportszobákban biztosítjuk meghitt sarkok, kuckók kialakításával tesszük lehetővé a
nyugodt, elmélyült játékot, de a nagyobb teret igénylő mozgásos tevékenységekhez is
igyekszünk a helyet megteremteni. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata
van, sok-sok növénnyel. A természetsarkok nagy jelentőségűek, folyamatos gazdagítással,
feltöltöttséggel hangulatos színfoltjai a gyermekcsoportoknak. Növényápolási,
állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi
előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.
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Óvodánk szép és sajátos természeti környezetéből, valamint a családok mozgásszegény
élet viteléből kiindulva környezeti nevelő programunkban a környezetvédelemre és az
egészséges életmódra nevelés feladatrendszerét vállaljuk fel kiemelten.
Környezeti nevelésünkben nagy hangsúlyt fektetünk a természetvédelem jeles, „zöld”
napjaira. Óvodai életünk tevékenységeiben, külsőségeiben egyaránt kiemeltek ezek a jeles
napok. Ezeknek a jeles napoknak a lényegét játékos programokon keresztül tapasztalják
meg óvodásaink, melyeket hagyományokká formáltunk. Folyamatosan és alkalmi
megfigyelésekkel, sétákkal, kirándulásokkal tesszük lehetővé a gyermekek számára, hogy
felfedezzék az őket körülvevő világot.
2006-ban a Környezetvédelmi és Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton „Zöld
Óvoda” címet nyertünk, s ez tovább növelte elhivatottságunkat felvállalt fejlesztési
tevékenységünk terén. Fontos számunkra a Zöld Óvodai kritériumrendszernek való
folyamatos megfelelés, ezáltal a Zöld Óvoda cím megtartása.
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a madarak védelmére, gondozására nemcsak télen,
hanem minden évszakban. A Madárbarát Óvoda cím is fontos számunkra.
2006 óta folyamatosan veszünk részt országos hulladékgyűjtési programokban, és
szervezünk szelektív hulladékgyűjtést.

Óvodánkban sokrétűen biztosítjuk a gyermekek egészséges életmódra nevelését: testilelki szükségletek kielégítése, helyes életritmus, étkezési kultúra kialakítása,
egészségvédelem – edzés, mozgásfejlesztés. Fokozottabban érvényesül óvónőink szerepe a
gyermekek természetes mozgásigényének fenntartásában, kielégítésében és fejlesztésében.
A mozgásszegény életmód következményeként elszomorító gyermekeink mozgásszervi
rendellenességeinek aránya – lúdtalp, tartáshibák, tartásgyengeség…stb.
Egészséges életmódra nevelésünk palettáját színesítik a játékos gyermektorna
foglalkozások, a gyermek foci 5-8 éves fiúk részére heti 2 alkalommal, a 6-8 évesek részére
heti egy alkalommal vízhez szoktatás-úszásoktatás. A közeli sportpálya, sportcsarnok
pedig alkalmat ad arra, hogy sporttevékenységeket szervezzünk a gyermekek számára
(gyermekfoci, atlétikai versenyjátékok).
Nagy szerepet kapnak fejlesztésünkben a már meglévő eszközeink, így a WESCO és
SCOGYM készletek, ugráló pónik, füles labdák, Ayres terápiás eszközök, valamint udvari
játékeszközeink.
Családi sportprogramokon a gyerekek a szülőkkel vetélkedve élik át a mozgás örömét, s
ezzel reményeink szerint a családok életmódjára is hatással vagyunk.
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Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a
környezettudatos magatartásra, ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód
szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.
Az óvodai dolgozói és a szülők által közösen létrehozott alapítványunk (2000.) hatékony
működtetésével a nevelés minőségének fejlesztése a célunk. Az alapítvány bevételeiből
gazdagítjuk az óvoda eszköztárát, felszereltségét, fejlesztjük környezeti adottságainkat.

10. 4. 2. „Egészségben, harmóniában a természettel”
Környezeti nevelésünk nyitott, sokoldalú, minden irányból építkező rendszer, ennek
fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét tekintjük nevelésünk
vezérfonalának. A tevékenységeket (játék, mese, vers, énekes játék, rajzolás-mintázás,
mozgás, stb) mintegy gyöngyként erre fűzzük fel. Így lesz komplex, egész a nevelésünk,
amellyel megalapozzuk az óvodánkba járó gyermekek környezeti tapasztalatait, melyek
később ismeretté, majd életre szóló tudássá, és tudatos cselekvések sorozatává alakulnak.
Környezeti nevelésünk fő területei helyi sajátosságokra épülve:
 A természeti környezetünk védelme: Föld, víz, levegő, talaj, állatok, növények…
 Az ember által alkotott, társadalmi környezet védelme: épületek, tárgykultúra,
műemlékvédelem, környezetbarát szokások, hulladékkezelés, emberi kapcsolatok,
városi környezet…
 Személyes, belső környezetünk és egészségünk védelme: szomatikus,
mentálhigiénés, szociohigiénés.
E területek szorosan és szétválaszthatatlanul összetartoznak, egymásra épülve adják meg
a lehetőséget a környezeti nevelés helyszíneinek, „színtereinek” kiválasztására.
Alapelveink:
 Környezeti nevelésünk több mint a környezet megismerése.
 A mindennapi életben megszerzett tapasztalatok, ismeretek által tanulunk.
 A személyiség kibontakozásában fontos szerepet játszik a természetközeliség, az
életközeliség, életszerűség, a munkálkodás, alkotás és a szabad önkifejezés.
 Becsüljük és óvjuk a természet és a társadalom értékeit.
 Nevelésünk célrendszere túlmutat az óvodás koron. Környezetünk jelenlegi
állapota sürgeti a szemléletváltást, amely a gyermekeken keresztül fejti ki hatását a
családra, a családon át a tágabb környezetre.
 Ismeretek átadása, szokások kialakítása
 A megszerzett ismeretek oly mértékben interiorizálódjanak, hogy azokat a
gyermekek a lehető legtermészetesebb módon alkalmazzák a mindennapok során.
 A gyermekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve
alapján tevékenységközpontú módszerekkel történjen.
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10. 4. 2. 1. Cél
 A környezet- és természetvédelem iránt fogékony, érdeklődő, érzékeny,
tenni akaró gyermekek nevelése.
 Alakítani érzelmi viszonyulásukat, értékrendjüket, és képessé tenni a
gyermekeket az együttműködésre, toleranciára, a másság elfogadására.
 Érzelmi, cselekvési, környezettudatos és egészséges életmóddal kapcsolatos
magatartási szokások megalapozása.
 A környezetünk alakításában eddig elért eredményeink, értékeink
megőrzésével a fenntarthatóságra törekvés, a szülőföld és az ott élő emberek
megismerésére, szeretetére, tiszteletére nevelés, hagyományápolással
nemzeti identitás tudat formálása.
 Ökológiai gondolkodásmód megalapozása.
 Olyan pedagógiai folyamat fenntartása, amely elősegíti és megalapozza a
gyermekek környezettudatos magatartását, életvitelét, életmódját.
 A gyermekek mozgásfejlesztéséhez környezeti adottságaink adta
lehetőségek kihasználása.
 Az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének
elősegítése érdekében
 Az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
10. 4. 2. 2. Feladat
 Biztosítjuk a gyermekeknek természeti és társadalmi környezetük
megismerésének sokoldalú lehetőségét, tapasztalatok, ismeretek gyűjtését
séták, kirándulások, túrák, játékos kísérletek szervezésével.
 Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek
megláttatása a helyi sajátosságok bemutatásával.
 A családi nevelés során kialakult környezeti szokásokra építve, a családdal
együttműködve
alakítjuk
a
gyermekek
környezeti
szokásait,
viselkedésformáit.
 A jeles zöld napok megünneplésével a gyermekek természeti és társadalmi
környezetéhez való pozitív érzelmi viszonyulásának, attitűdjének alakítása,
tapasztalatok és ismeretek átadása, közösséghez való tartozás formálása.
 Néphagyományok, helyi népszokások, keresztény ünnepek megtartásával a
nemzeti, családi keresztény kulturális értékek közvetítése.
 Munkajellegű tevékenységek biztosításával a gyermekek kitartásának,
önállóságának, felelősségérzetének, céltudatosságának alakítása.
 A tisztálkodás, öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés szokásainak
formálása.
 A napirend során a helyes fogmosás gyakorlati megvalósításának
hangsúlyozása.
 Az étkezés során az alacsony cukor és só tartalmú, telített zsírtartalmú
ételek, valamint tejtermékek fogyasztására ösztönzés.
 A szülők bevonásával zöldség-, gyümölcs- és salátanapok beiktatásával az
egészséges táplálkozás szokásrendszerének alakítása.
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 A gyermekek mozgásigényének kielégítésére az óvoda udvara, a Kurca part
és a Széchenyi liget adta lehetőségek kihasználása. A lehető legtöbbet
mozogjanak a gyermekek a szabadban.
 A gyermekek ortopéd orvos által történt szűrését követően,
gyógytestnevelés biztosítása.
 Az óvoda alapítványának segítségével a mozgásfejlesztő eszközök
biztosítása.
 Sportnapok szervezésével a szülők szemléletének alakítása.
 Preventív fogászati ellátás biztosítása.
 Sokféle mozgás lehetőségének biztosítása.
10. 4. 2. 3. Tevékenységek
A föld fogalmát kettős értelemben is megismertetjük a gyermekekkel. Magát a Földet,
mint bolygót, ahol az élőlények élnek, és azt a földet, amely a táplálék egy részét adja,
amelyet művelünk és közvetlen tapasztalás útján megismerhetünk.
A gyermekeknek meg kell érteniük, hogy az állatoknak is meg van a maga helye a
természetben, ne bántsák őket, ne kínozzák, ne tekintsék játékszerüknek.
Fontosnak tartjuk a csoportszobákban a kisállatok tartását, a gyermekek részt vesznek
gondozásukban, így fejlődik kötelességtudatuk, kialakul bennük az irántuk való
felelősségtudat.
A madárvédelemre, óvodakertünk madarainak gondozására is nagy figyelmet fordítunk
minden évszakban. Etetők, itatók, oduk kihelyezésével biztosítjuk a madarak megfelelő
ellátását és a gyerekek megfigyelési lehetőségeit.
A gyermekek megfigyelhetik a közvetlen környezetükben lévő növényeket, ápolják,
gondozzák azokat. Közösen ültetünk virágpalántákat, facsemetéket, veteményezünk.
Felderítjük a környezetünkben fellelhető gyógynövényeket, megismertetjük a
gyermekekkel hasznukat.
Minden csoportban a természetsarkok folyamatos megfigyelések helyszínei. Itt helyezzük
el azokat a kincseket, amelyeket sétáink, kirándulásaink során összegyűjtöttünk, leveleket,
terméseket…, amelyeket a természet elengedett, illetve az évszakra jellemző zöldségeket,
gyümölcsöket, virágokat. Csíráztatunk, hajtatunk, éti csigák mozgását, földigiliszták
talajforgató munkálkodását, rovarbábok átalakulását figyelhetik meg a gyerekek…
Így is biztosítjuk a számukra a sokféle megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget.
Rendszeres sétákkal, kirándulásokkal biztosítjuk, hogy a gyermekek folyamatosan
figyelemmel tudják kísérni környezetük, és a természet változásait, ez által
tapasztalatokhoz, élményekhez, ismeretekhez jutnak. Fontosnak tartjuk kirándulások
szervezését (busszal, vonattal, lovas kocsival…). Környezetünk természetvédelmi helyeit,
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nevezetességeit fedezzük fel a szülőkkel közösen. Rövidebb távolságokra hátizsákos
gyalogtúrákat szervezünk. A gyermekek korosztályuknak megfelelően differenciált erdei
programokban vesznek részt. A nagyobbak már több napot is eltöltenek erdei óvodákban,
ahol kísérleteket, megfigyeléseket végeznek ismereteik, élményeik gyarapítása érdekében.
Immár hagyománnyá vált, hogy séták, kirándulások során fotókat készítünk egy-egy
érdekes pillanatról, az útközben látott állatokról, növényekről. Ezek segítségével
élményeinket újból felidézhetjük, vidám hangulatú tablókat készíthetünk.
Megszerettetjük a gyermekekkel a szabad levegőn való tartózkodást. Megfigyeltetjük a
különbséget a városi és az erdei levegő között. Kísérletekkel igazoljuk, hogy a
növényeknek is szüksége van a levegőre. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a járművek
káros levegőszennyezésére. A szabad levegőn történő mozgásokkal, játékokkal, sétákkal,
az egészséges életmód megalapozását segítjük elő.
Víz nélkül nem létezik élet! A vízparti sétákon megfigyeltetjük a gyermekekkel, hogy a
növényeknek és az állatoknak is lételeme a víz, nemcsak az embernek. Figyelemmel
kísérjük a Kurca folyó tisztaságát, tisztítását. Szabad szemmel és mikroszkóppal is
vizsgáljuk a benne élő élőlényeket. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a vízzel való
takarékosság fontosságára, jelentőségére.
Az óvodai akváriumok alkalmasak a gyermekek ökológiai szemléletének alakítására is,
hiszen figyelemmel kísérhetik a víz minőségének a változását. Az akvárium gondozása
közben megtanulják a gyermekek, milyen feltételek mellett marad meg a víz jó minősége.

10. 4. 2. 4. Jeles „Zöld” napok az óvodában
Hangsúlyozott figyelmet fordítunk a természet ünnepeire, a jeles „Zöld” napokra. Óvodai
életünk tevékenységeiben, külsőségeiben egyaránt fontosak.
 Takarítási világnaphoz (szeptember második vagy harmadik hétvégéje)
kapcsolódóan tavaszig tartó alumíniumdoboz gyűjtési akciót kezdeményezünk,
immár hagyományosan. Megbeszéljük, hogy a gyermekek hogyan vehetnek részt
az óvoda és lakóhelyünk környezetének tisztántartásában, gondozásában. Közös
tevékenységeket szervezünk - udvar és környékének rendezése, takarítása bevonva ebbe a családokat is.
 Az Állatok Világnapjához (október 5.) kapcsolódóan programokat,
rendezvényeket szervezünk óvodai körzetünk nagycsoportosai számára felhívó
jelleggel: rajzverseny, versenyjátékok, kirándulások…
 A Vizes élőhelyek Világnapján (Február 2.) a madárvédelemről és az élőhelyük
védelmének fontosságáról beszélünk a gyerekekkel, a Kurcán télen vendégeskedő
madárfajok folyamatos megfigyelése történik. (tőkés réce, hattyú, szárcsa,
kormorán, szürke gém, nagy kócsag, mandarinréce…)
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 A Víz Világnapján (március 22.) játékos programokat szervezünk, ahol a
gyermekekkel közösen kísérleteket, vizsgálódásokat végzünk, kihasználva a Kurca
folyó közelségét is.
 A Föld Napján (április 22.) virágokat ültetünk a gyerekekkel óvodánk kertjébe, és
környékére, majd ápoljuk, gondozzuk őket. Kirándulásokat szervezünk
lakóhelyünkhöz közeli természetvédelmi területekre (Szegedi Fehér-tó, Mártélyi
holt Tisza, Szarvasi Arborétum, Tőserdő…)
 A Madarak és Fák Napján (május 10.) kirándulásokat szervezünk a szomszédos
Széchenyi Ligetbe, mely helyi jelentőségű természetvédelmi terület, erdei óvodába
(Árpádhalom). Vidám együttléttel, kalandos barangolásokkal, felfedezésekkel,
játékos pontszerző „versenyekkel” tesszük emlékezetessé ezt a napot.
 A Környezetvédelmi Világnaphoz (június 5.) kapcsolódóan egy szemétmentes hét
megszervezésére vállalkozunk minden évben. Mivel a Kurca partján helyezkedik el
óvodánk, a közös takarítási, szemétgyűjtési akcióra remek lehetőség nyílik, melybe
a szülőket is bevonjuk. A kitűzött hét minden napján egy-egy gyermekcsoport a
szülőkkel együtt a kijelölt területen takarít, gyomtalanít. Papírgyűjtési akciót is
hirdetünk ehhez a naphoz kapcsolódóan.
Ezeknek a jeles napoknak a lényegét játékos programokon keresztül tapasztalják meg
óvodásaink, melyeket hagyományokká formáltunk óvodai nevelésünkben.
A környezet megismerése áthatja a gyermekek életét, az óvodai tevékenységek egészét. A
gyermekek spontán játékához, önkiszolgáló tevékenységéhez kapcsolódó, vagy a séták,
kirándulások, udvari játéktevékenységeibe ágyazódó ismeretnyújtás legalább olyan
hatékonyságú, mint a tudatos kezdeményezések, foglalkozások ismeretanyagai.
A környezeti nevelés komplex felfogásából kiindulva az egyes témakörökhöz kapcsolódó
irodalmi, zenei, vizuális, matematikai nevelési-fejlesztési, valamint testnevelési anyagot
hozzáillesztjük. Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton
kapcsolódnak, összefüggenek egymással.
Az évszak olyan keret jellegű rendező elv, amely egy negyedéves ciklusban összefogja a
gyermekeknek átadható összes ismeretet.
Fejlesztő programunk megvalósítása során olyan hagyományos pedagógiai és
természettudományos módszereket alkalmazzuk, melyek lehetővé teszik a gyermekek
számára, hogy sokoldalúan fedezzék fel a világot. Ezek a módszerek alkalmazkodnak a
gyermekek életkori sajátosságaihoz, és egyéni képességeihez. Ezek alapvetően a mozgásos
játékokra, cselekvésekre és az érzékszervi megtapasztalásokra épülnek.
Ehhez biztosítunk minden
tevékenykedéshez szükséges.

olyan

eszközt

és

lehetőséget,

ami

a

folyamatos

A mindennapokban megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első
pillanatától a nevelés szerves részeként van jelen a hagyományápolás. Így a modern
világgal ötvözve továbbadjuk népünk múltbéli és kulturális értékeit, s megismertetjük
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azok szépségeit, értékeit. Az életkori sajátosságoknak megfelelően megismertetjük a
gyerekekkel a jeles napokhoz (Márton nap, Luca nap, Miklós nap…) , a munkához (aratás,
szüret…), nagy ünnepkörökhöz (karácsony, farsang, húsvét…), családi élethez (születés,
lakodalom…), kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat.
A hagyományok ápolását az előkészületek, tervezgetés izgalmassá tétele, az együttjátszás,
együtt munkálkodás örömtelivé tétele határozza meg. A szülők szerepvállalását
támogatva biztosítjuk az igazi közösségi élményeket.
Az ember által alkotott társadalmi környezet védelme
Az ember alkotta külső környezet megismertetése fontos célunk és feladatunk.
Megismertetjük a gyermekekkel a csoportunkat, az óvodát, az épített környezetet, a
közlekedést, a hulladékkezelési szokásokat, a vásárlói szokásokat, a szolgáltatásokat, az
információk szükségességét és feldolgozási sajátosságait. A hagyományos megismerési
technikák mellett lehetőséget adunk az érzelmi alapú megismerésre. Az óvodát és a
lakóhelyet több szempontból is vizsgáljuk. Szükséges a fejlettségüknek megfelelő szintű,
de globális szemléletet tükröző megközelítés.
Rendszeresen szervezünk sétákat az óvoda közvetlen környezetében. Környezetfeltáró
sétáinkon megfigyeléseket, tapasztalatokat szereznek a gyermekek városunk épületeiről,
szobrairól, különleges építményeiről, tudatosítjuk bennük, hogy minden, amit
megfigyeltünk, az érték.
Megalapozzuk a gyermekek közlekedési magatartását és jármű ismeretét. Felkészítjük
őket az önálló gyalogos közlekedésre, amely a családokkal szoros együttműködésben
történik. Újszerű, hogy tapasztalatokat gyűjtünk a közlekedési eszközök negatív
hatásairól, a levegőszennyezésről, a zajszennyezésről.
Környezetünk felgyorsult technikai fejlődésének következtében a gyermekek otthon és a
csoportszobában is kezdenek „mindent használóvá” fejlődni. Használják az
elektromosságot (TV, rádió, hajszárító, számítógép…), közel kerülnek vegyi anyagokhoz
(mosószer, gyógyszer, tisztítószerek…), megnövekszik veszélyeztetettségük. Az óvoda a
családdal közösen közreműködhet a biztonságos életvitel kialakításában. Beszélgetünk az
óvodai, és otthoni veszélyekről, veszélyes anyagokról, mit, mikor, és mire használunk?
Mikor kérjünk segítséget a felnőttektől, hogyan viselkedjünk veszélyhelyzetekben. Az
óvodai és az otthoni takarékos magatartási szokások kialakítására törekszünk (fűtés,
világítás, folyóvíz-használat, telefonálás). Beszélgetünk esetekről, megfigyeltetjük az
otthoni szokásokat, jó példát mutatunk az óvodában.
A gyermekek tapasztalatokra épülő ismereteit alkalmazva aktívan alkotó módon vesznek
részt környezetük átalakításában. A környezetalakítás alapvető színtere a szabad,
kötetlen játéktevékenység. Fontos, hogy az alkotó fantázia mozgósítására kézközelben
legyenek az eszközök a változatos, kreatív munkálkodáshoz.
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A napirendben, a csoport életében sok alkalom nyílik arra, hogy tevékenységváltáskor a
tárgyi környezetet átalakítsuk. Minden ilyen jellegű tevékenységbe bevonjuk a
gyermekeket.
 Rendszeres környezet átalakítási feladatokat tartalmaznak a munka jellegű
tevékenységek
is
(naposság,
alkalomszerű
munkák,
növényés
állatgondozás…).
 A csoportért végzett munka minden gyermekre kiterjedő alakító tevékenység,
mely a hasznosságon túl esztétikai étékeket képvisel.
 Lehetőséget biztosítunk az eszközök, szerszámok célszerű használatának
gyakorlására és arra, hogy szervezzék meg egyszerűbb munkafeladataikat.
 A csoportért végzett munka eredményességét mindenki számára érzékelhetővé
tesszük. A gyermekek környezet átalakító tevékenységének nevelő ereje nagy
hatású, mert erősíti a gyermekekben a munka játéktól eltérő jegyeit, és fejleszti
alkotóképességüket.
Környezeti nevelésünk fontos eleme a hulladékkezelés kultúrájának kialakítása.
Szerezzenek tapasztalatot arról, hogy mi a szemét és mi a hulladék az óvodában és a
háztartásban. A hulladékból mi az, ami még felhasználható valamire (pl. barkácsolásnál),
mi az, ami veszélyes anyag (pl. gyógyszer, vegyszer, elem), és nem bomlik le a
természetben, és mit csinálhatunk a szerves anyagokkal (komposztálás). Az óvodánkban
folyó szerves anyagok komposztálása jó példa a családok számára a szerves anyagok újra
hasznosításához. Ide kerülnek a lehullott falevelek, a zöldségek, gyümölcsök tisztításakor
keletkezett hulladékok. A gyermekekkel közösen figyelemmel kísérjük az átváltozás
folyamatát, tápanyagokban gazdag, kiváló minőségű földet kapunk, amelyet
felhasználunk a virágcserepekbe, és az óvodakertbe.
Szelektív hulladékgyűjtésre ösztönözzük a családokat oly módon, hogy az óvodában
gyűjtőedényeket biztosítunk, amelyekbe újra hasznosítható hulladékot helyezhetnek el
(papír, alumínium dobozok, műanyag, üveg).
Az összegyűjtött, óvodában hasznosítható hulladékot részben mi magunk használjuk fel a
mindennapokban a gyerekekkel közösen barkácsolva. Készítünk játékeszközöket,
ajándékokat, terepasztalokat, maketteket… Tevékenykedés közben megismerkednek
különféle anyagokkal, munkafogásokkal, a produktumuk értékké válik az által, hogy
alkottak, foglalkoztak a különböző hulladékokkal.
A fel nem használt hulladékokat szelektív hulladékgyűjtő konténerekben helyezzük el.
Tavasszal papírgyűjtési akciót, ősszel pedig alumínium doboz gyűjtési akciót szervezünk,
melyek bevételét környezeti nevelésünk hatékonyabbá tételére fordítjuk. „Kevesebb
szemét, élhetőbb környezet!”
A gyermekek fogyasztói magatartása jelentős mértékben a szociális tanulás során alakul,
fejlődik. Szerepjátékaikban gyakran jelenítik meg a vásárlót. A tudatos fogyasztóvá válás
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és az adekvát magatartás kialakulása hosszú, sokoldalú tanulási folyamat, amelynek során
megismerik a piac által kínált fogyasztási javakat, szolgáltatásokat.
A gyermek, megtanulja, hogyan viselkedjen, alakul vásárlói tájékozottsága, gazdagodnak
azon ismeretei, amelyek fogyasztói érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek.
Óvodai életünk több területén is találkozunk a fogyasztói magatartás elemeivel:
önkiszolgálás, (étkezés, öltözködés), feladatvállalás, társas viszonyok.
Az információs környezet meghatározó szerepet tölt be a gyermekek személyiség
formálásában. A gyermekek tájékozódási igénye magas fokú, az óvodai élet során arra
törekszünk, hogy minél sokoldalúbban segítsük tájékozódásukat az érzékszervek gyakori
használatával, lényeges információk kiemelésével. Lehetőséget biztosítunk a minél
szélesebb körű információszerzésre a közösen látogatott színházi előadások, kiállítások,
múzeumok, mozi vetítések programjai által. A televízió és a számítógép, mint a gyermeki
információszerzés egyik forrása, felnőtt felügyeletével korlátozódjon az életkori
sajátosságoknak megfelelő tartalomra és időtartamra. Pedagógiai tapintattal segítjük a
szülőket abban, hogy a gyermekek otthoni tévézési szokásait milyen módon tudják
megváltoztatni (ötletek családi kirándulásokhoz, programokhoz).
Személyes, belső környezetünk és egészségünk védelme
Szomatikus nevelés
Szomatikus nevelésünknek három nagy területét hangsúlyozzuk: a személyi-, a környezet
higiénére nevelést, és a mozgásfejlesztést.
 A személyi higiénére nevelés magában foglalja: a testápolás, a tisztálkodás, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a helyes táplálkozás és a kulturált étkezés,
valamint a baleset megelőzés szokásainak alakítását.
o A személyes tisztálkodást készség szintre fejlesztjük az óvodás évek
során. A fertőző betegségek elkerülését célzó szokásalakítás kiemelkedő
fontosságú mindennapjainkban (gyakori, alapos kézmosás, zsebkendő
használat…). Évente egy alkalommal fogápolási és száj higiénés
programot szervezünk az óvoda fogorvosának közreműködésével, és
nagycsoportosaink fogászati szűrésen vesznek részt.
o Az önálló és célszerű öltözködést szokássá alakítjuk. A ruhaviselés,
ruhaváltás, karbantartás gyakorlatát készség szintre emeljük.
o Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakításához az óvodai
csoportokban a zöldség és gyümölcs fogyasztását a szülők támogatásával
szervezzük. A gyermekekkel közösen saláták, kompótok, befőttek, teák,
ivólevek készítésével mintát adunk az egészséges táplálkozáshoz
kapcsolódó szokások elsajátításához. A szülők egészséges életmódhoz
kapcsolódó szemléletét előadások, egészségnapok tudatos szervezésével
formáljuk.
o A kulturált étkezés szokásainak elsajátítását a napi gyakorlat szolgálja.
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 A környezet higiénés nevelés kapcsán folyamatosan alakítjuk ki a
gyermekekben:
o az óvoda tisztaságának megóvását, szépítését, virágosítását,
o a csoportszobák szellőztetését, a helyes fűtés, világítás biztosítását,
o a játékok rendben tartásának igényét,
o az óvoda udvarának tisztántartását, gondozását, zöld övezetének
megóvását.
o a fertőző betegségek megelőzéséhez kapcsolódó egészségvédő és
megelőzést szolgáló szokásokat,
o az óvodai balesetek megelőzésének gyakorlatát.
Egészségnevelési programunk része, hogy a csoportszoba, az udvar, és a
mosdó veszélyeit feltérképezzük, a baleseti helyzeteket felismertetjük a
gyermekekkel.
 Egészséges életmódra nevelésünk kiemelt területe a megfelelő mozgásszokások
kialakításával az alapvető mozgáskészségek kimunkálása. Prevenciós és korrekciós
nevelési tevékenység megvalósítására törekszünk, szükség esetén szakemberekkel
együttműködve.
o Rendszeres testedzés biztosítása a mindennapos testnevelések és a
testnevelés foglalkozások során.
o A szervezet ideális organizációja érdekében a szabad levegőn végzett
testmozgás mindennapivá tétele az udvari játékok, kirándulások, séták
alkalmával.
o 6-7 éveseknek heti rendszerességgel vízhez szoktatás és foci edzés szervezése
és lebonyolítása.
o Meg-megújuló sportprogramok szervezése: játékos gyermektorna, túrák,
kirándulások, vetélkedők, szabadidős tevékenységek családokkal együtt is.
o A tartási rendellenességek kiszűrése érdekében minden évben ortopédiai
szűrésen vesznek részt a gyermekek. A kiszűrt rendellenességek korrekciója
gyógytestnevelő végzettségű kolléganő közreműködésével történik.
Mentálhigiénés nevelés
Feladatunk, hogy megóvjuk a gyermekeket az idegrendszerre és a lelki életre káros
túlzásoktól, devianciáktól, idegrendszeri-pszichés túlterheléstől.
o Az egészséges életvezetés érdekében egészséges napirend, életrend
kialakítását, valamint viselkedés normákat szorgalmazunk – bekapcsolódva
a családi nevelésbe.
o Az egészségvédelem szempontjából megismertetjük a gyermekeket a
különböző szenvedélybetegségek káros hatásaival.
o Az érzelmi nevelés megvalósítása érdekében fontos számunkra, hogy a
gyermekeket az óvodában biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes
légkör vegye körül.
Szentesi Központi Óvoda
2018.

Oldal 94

Pedagógiai Program
Szociohigiénés nevelés, szociális és interperszonális kompetencia
Biztosítjuk a gyermekeknek az önkibontakozás lehetőségét, segítjük a személyiségükben
levő kreativitás kibontakoztatását.
o A kommunikációs zavarok okozta pszichés sérüléseket megelőzzük,
feloldjuk. (egyéni és társas beszélgetések).
o Nevelési gyakorlatunkban kiemelendő a közös élményekre épülő közös
tevékenység, olyan óvodai élet szervezése, amelyben hangsúlyt kap a társas
kapcsolatok erősítése, a konfliktus kezelési élettechnikák megtanítása, a
kommunikációs készségek fejlesztése, ezen kívül az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség, a szabálytartás fejlesztése, a
gyermek szocializációja.
o A szociohigiénés nevelésünk teljessége érdekében kiemelt fontosságú a
különböző fogyatékosságú, vagy nemzetiségi gyermekek közösségi
befogadásának elősegítése.
o Egészséges életmód propagandánk egyrészt a gyermekek, másrészt a szülők
felé irányul:
 szülői értekezleten konkrét egészségnevelési témákat dolgozunk fel,
 a szülők együttműködésével egészség napokat tartunk (korszerű
táplálkozási tanácsadások, vetélkedők, sportprogramok).
A fejlődés várható eredménye
 A gyermekek gazdag ismeretanyaggal, tapasztalattal rendelkeznek az őket
körülvevő környezetükről.
 Ismerik a helyes viselkedési szabályokat, kialakulóban vannak azok a
magatartási
formák,
szokások,
amelyek
a
természeti
környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.
 Ismerik környezetük növényeit, azok gondozásában szívesen vesznek részt.
 Óvják, védik környezetük állatait, szívesen kapcsolódnak be kisállatok
gondozásába.
 Tudják, hogy a természetben nincs elhanyagolható, felesleges elem.
 Úgy gondolkodnak, hogy „a természet részei vagyunk, nem tulajdonosai”. (Ne
árts! Vigyázz rá!)
 Ismernek néhány környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmat, és a hozzájuk
kapcsolódó
tevékenységeket:
hulladékszelektálás,
újrahasznosítás,
komposztálás…
 Ismerik a takarékos életvitel alapjait.
 Ismerik városunk épített környezetét, védik, óvják azokat.
 Aktívan részt vesznek környezet-átalakító munkákban és felismerik ezek
értékét.
 Igénylik a testápolást, betartják a helyes szokásokat.
 Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
 Az egészséges táplálkozás szokásait ismerik, zöldséget, gyümölcsöt, ezekből
készült salátákat szívesen fogyasztanak.
 Ismerik és betartják a kulturált étkezés szabályait.
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 Elutasítják az egészséget károsító magatartást figyelnek a baleset-megelőzés
lehetőségeire.
 Sokat és szívesen mozognak, kedvelik a sporttevékenységeket.
 Igénylik a társas kapcsolatokat, a közösséghez való tartozást, befogadják és
elfogadják a másságot.

11. Az óvodai gyermek - és ifjúságvédelem
11. 1. Alapelvek
 A gyermek érdekeinek érvényesítése a szülő feladata.
 Veszélyeztetettség gyanújának esetén az óvoda azonnali kapcsolatot
kezdeményez a Gyermekjóléti szolgálattal, Óvoda-orvossal, Rendőrséggel,
Védőnővel.
11. 2. Cél
 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése;
 A veszélyeztetettség feltárása;
 A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek időben kezdjék meg az általános
iskolát.
11. 3. Feladat
 A családok helyzetének tapintatos feltárása;
 Bizalom-teli kapcsolat kialakítása a szülőkkel;
 Rendszeres kapcsolattartás;
 A támogató- segítő szervezetekkel és intézményekkel megbízott felelősökön
keresztül tervszerű, folyamatos és rendszeres kapcsolattartás;
 Felvilágosítás a lehetséges kedvezményekről;
 Gyors, pontos, szakszerű ügyintézés: külső segítség biztosítása;
 Családlátogatás, visszatérő családlátogatás a gyermekvédelmi felelősök és/vagy a
vezető óvónőkkel együtt;
A hátrányok csökkentésének feladatai:
 Az egyéni fejlődési naplóban a fejlesztés, felzárkóztatás megtervezése;
 Felzárkóztatás, differenciált foglalkozás, lemaradások korrigálása és tehetséggondozás;
 A szülők segítése: nevelési, gondozási tanácsok, mentálhigiénés ismeretek átadása;
 Együttműködés a családgondozókkal, gyermekorvossal, szociális munkással és a
gyámügy képviselőivel;
 A lehetséges anyagi és erkölcsi támogatás megszervezése.
Hátrányos helyzetű gyermekek azok, akiknek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei
korlátozottak. Családja, szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést
mutat, elsősorban szociális, kulturális téren.
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Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, rossz
lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje.
Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyzetéből, a
gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami gyakran veszélyeztetettséghez
vezet.
Veszélyeztetett gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a
gondozó környezet nem biztosítja.
Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző
elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása
(alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény).
A gyermekvédelmi felelős gyermekkel kapcsolatos feladatai:
 A hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése.
 A hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további teendők
kidolgozása.
 A veszélyeztetett gyermekek felmérése, nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség
típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alapján a további teendőkre
javaslattétel; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi
koordinátorral.
 Általános prevenciós tevékenységek az intézményt körülvevő szociális társadalmi
környezet függvényében.
 Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása.
 Szociális ellátások számbavétele.
Általános szervezési feladatok:
 A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek óvodai felvételének megszervezése, az
előzetes környezettanulmány elkészítése.
 A nevelőtestület, a gyermekvédelmi felelős feladatai;
 A gyermekek rendszeres óvodába járásának ellenőrzése.
 Családlátogatások alkalmával meggyőződés az indokolatlan hiányzások okáról,
ezek megszüntetése.
 E szülők fokozottabb ösztönzése az óvodai szülői értekezleteken,
rendezvényeinken való részvételre.
 Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, fokozottabb együttműködés
kialakítása a nevelőmunkában
 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának szem előtt
tartása minden gyermekcsoportban.
 Együttműködés a Családsegítő Központtal, Gyermekjóléti Szolgálatával, az
óvodaorvossal és védőnővel.
 A gyermekvédelmi felelős tájékoztatja az óvónőket a gyermekvédelemmel
kapcsolatos feladatokról.
 Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete.
A gyermekvédelmi rendszerben a szülőkkel való kapcsolattartás formái:
 Fogadóóra.
 Családlátogatás.
 Szülői értekezlet.
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Nyílt nap.
Véletlen találkozás.
Tanácsadás szülőknek.
Szülők tájékoztatása.

Veszélyeztetett gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a
gondozó környezet nem biztosítja.

12. Helyi Óvodai Integrációs Program
A Helyi Óvodai Integrációs Program készítésének jogszabályi hivatkozásai:


A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdésének megfelelve, mely
szerint,

ha

az

óvoda

az

oktatási

és

kulturális

miniszter

által

kiadott

személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint szervezi a
nevelést, külön jogszabály meghatározottak szerint – nyilvános pályázat útján – e
feladat ellátásához külön támogatást igényelhet. A támogatás igénybevételével
kapcsolatos szabályokról külön jogszabály rendelkezik.


Óvodai Integrációs Program (óvodai IPR), mely nem ad meg részletes pedagógiai
tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem nevez meg, nem ír le konkrétan
alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást,
amelyet

megfelelőnek

tart

az

érintett

gyermekek

esélyegyenlőségének

elősegítésében. Az óvodai IPR nem jelent külön programot az óvoda munkájában,
hiszen minden pontja a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az Óvodai
Nevelés Országos Alapprogramjára épül.

A Helyi Óvodai Integrációs Program céljai:
 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3. életévét betöltött-, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek beóvodázásra kerüljön.
 Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással,
tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai
sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez.
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 Az óvodából iskolába menő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek évről évre egyre nagyobb számban, integrált iskolai környezetben kezdjék meg
általános iskolai tanulmányaikat.
 Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal,
Kisebbségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a
gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg.
A Helyi Óvodai Integrációs Program hatóköre:
Az óvodába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek teljes köre, akiknek
mindenkori létszáma az óvodai nyilvántartásában kerül kimutatásra.

A Helyi Óvodai Integrációs Program működtetésének szabályozása

Elvárható eredmény:
A Helyi Óvodai Program megalkotását és legitimálását követően a fenntarthatóság
megvalósul, melyet az alábbi szabályozás biztosít:
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A fenntarthatóságot
biztosító tevékenység
megnevezése

IPR felelős(ök) személyének
kiválasztása

Felelős

Határidő

Tagintézmény –
vezetők

Minden
nevelési év
09.01-ig

A Helyi Óvodai Integrációs
Program cél, feladat és
tevékenységrendszerének
felülvizsgálata az előző
nevelési év önértékelése és
az esetlegesen megváltozott
jogszabályok alapján

Keletkezett
dokumentum

Az IPR munkaterv

Óvodai IPR
Önértékelés(ek),
Minden
nevelési év
09.01-ig

Jegyzőkönyvek,
Feljegyzések,
Módosító javaslatok,
Határozat(-ok)

Intézményvezető

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

Minden
nevelési év
09.01-ig

Helyzetelemzésre-, és a
Helyi Óvodai
Integrációs Programra
épülő - nevelési évre
szóló - éves munkaterv

A Helyi Óvodai Integrációs Program dokumentumai:

1. Felvételi és mulasztási napló
2. Egyéni fejlődési napló
3. Együttműködési Megállapodás a Partnerekkel
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Helyi Óvodai Nevelési Programunk cél-, feladat- és tevékenységrendszerébe
integráltan beépülve

FELADATAINK
1. Szervezési feladatok

1. Szervezési feladatok

Tevékenység
megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása

A HHH gyermekek
beóvodázásáért
felelős személy
kijelölése

Tagintézmény
vezető

Kapcsolatfelvétel a
védőnővel

Tagintézmény
vezetők,
gyermekvédelmi
felelősök

Kapcsolatfelvétel a
fenntartó
önkormányzat
anyakönyvi
nyilvántartó
rendszerével

Mindenkori
nevelési év

Megállapodás

szeptember 01.

Együttműködési
megállapodás
Mindenkori
nevelési év előtti
tanév január 01.

Tagintézmény
vezetők
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1. Szervezési feladatok

Tevékenység
megnevezése

Felelős

A Védőnői Szolgálat
és a Családsegítő
Központ, valamint a
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
bevonása a
„felderítőmeggyőző”
munkába

Beóvodázásért
felelős személy

Az óvodai
előjegyzést követően
azon HHH
gyermekek
meglátogatása, akik
nem jelentkeztek
óvodai felvételre

Gyermekvédelmi
felelősök

„Óvodába csalogató”
rendezvények

Tagintézmény
vezetők

Határidő

Dokumentálás
módja

Mindenkori
nevelési év előtti
tanév január 01.

Együttműködési
megállapodás

Mindenkori
nevelési év

Látogatási
adatlap;

április 30.

Beszámoló

Mindenkori
nevelési év előtti
tanév február 30.

Eredményességi
mutató

Részletes
program;
meghívók;
fotók, videó
felvételek

1.2. Integrációt elősegítő csoportalakítás

Csoportalakítás

Tagintézmény
vezetők

Mindenkori
nevelési év előtti
tanév 08.31.
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1. Szervezési feladatok

Tevékenység
megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

1.3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása

Érzelemgazdag,
családias
Folyamatos
óvodai légkör
kialakítása

Nyitott óvodai
működés
fenntartása: a szülői
házzal való nyitott
kapcsolat

A Felvételi és
mulasztási napló
vezetése és a HHH
gyermekek
hiányzásainak
folyamatos
figyelemmel
kísérése, a szükséges
intézkedések
megtétele

Helyi Óvodai
Nevelési
Program;
IMIP;
Partneri
elégedettség

Teljes dolgozói kör

Folyamatos

felmérések
dokumentációja;
Csoportos és
intézményi
értékelések

Óvodapedagógusok,
Tagintézmény
vezetők

Minden hónap
utolsó
munkanapja
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1. Szervezési feladatok

Tevékenység
megnevezése

Jelző rendszer
működtetése a széles
körű intézményi
együttműködés
keretében:
gyermekorvosok,
Védőnői Szolgálat,
Családsegítő
Központ,
Módszertani
Gyermekjóléti
Szolgálat

Felelős

Tagintézmény
vezetők,
gyermekvédelmi
felelősök

Határidő

Folyamatos

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Együttműködési
megállapodások

1.4. A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása

Az óvodai
nyitvatartási idő
igényének felmérése
a szülők körében

Az óvodai
nyitvatartási idő
egyeztetése a
fenntartó
önkormányzattal

Tagintézmény
vezető

Mindenkori
nevelési évet
megelőző tanév
05.30.

Szülői
Szervezettel
való
egyeztetésről
jegyzőkönyv
(szülői kérdőív)

Körzetvezető óvónő

Mindenkori
nevelési évet
megelőző tanév
08.30.

A nevelési évre
szóló
Munkaterv
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2. Nevelőtestület együttműködése

2. Nevelőtestület együttműködése
Formája

Értékelő esetmegbeszélések

Problémamegoldó
fórumok

Hospitálásra
épülő
együttműködés

Résztvevők

Nevelőtestület
Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársai:
pszichológus
logopédus,
fejlesztő
pedagógus,
gyógypedagógus

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálá
s módja

Negyedévente

Probléma
felmerülés
időszakában

Tagintézmény
- vezető

Folyamatos
és tervszerű
az éves IPR
Munkatervnek
megfelelően
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei

Tevékenység
megnevezése

Felelős

Határidő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapot felmérés

A gyermekek
differenciált fejlődését
nyomon követő Egyéni
fejlődési napló
„anamnézis” fejezetének
elkészítése az óvodába
lépő HHH gyermekek
teljes körében

Csoportvezető
óvodapedagógusok

A gyermek
óvodába
lépését
megelőző
családlátogatás

Egyéni fejlődési
napló

Az egyénre szabott-,
differenciált
személyiségfejlesztés
valamennyi HHH
gyermek körében
biztosított

3.2. Kommunikációs nevelés

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

Helyi Óvodai
Nevelési
Program;
Éves
Munkaterv;
Csoportvezető
óvodapedagógusok

A nevelési év
során
folyamatos

Csoportnapló
„Témahét”
tervei;
DIFER mérés
dokumentációja;
Egyéni fejlődési
napló

A HHH gyermekek
szókincsének, nyelvi
kifejezőkészségének,
beszédértésének és
beszédészlelésének
fejlődése folyamatos.

Az iskolába lépés
előtt a DIFER mérés
eredménye e
területen
valamennyi HHH
gyermek körében
eléri az „Optimum
szintet”

3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció

Szentesi Központi Óvoda
2018.
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei

Tevékenység
megnevezése

Az új HHH gyermekek
személyre szabott
beszoktatása az óvodai
életbe

Felelős

Óvodapedagógusok,
akiknek csoportjába
új HHH gyermekek
érkeznek

Határidő

Folyamatos

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Egyéni fejlődési
napló „Az
óvodakezdés, a
beszoktatás
tapasztalatai” c.
fejezete;

A HHH gyermekek
sikeresen
beilleszkednek az
óvodai életbe,
szeretnek óvodába
járni, bizalommal
fordulnak a velük
foglalkozó
felnőttekhez,
szívesen és örömmel
vesznek részt a
közös játékokban,
tanulásban,
programokban és a
közösségért végzett
munkában.

Óvodai IPR
cselekvési
ütemterve
Mindenkori
nevelési év
11.30.

A csoportok
szociometriai felmérése

A szociometriai felmérés
eredményeire épülő
nevelési terv
negyedévenkénti
kidolgozása, illetve
megvalósítása

Valamennyi
csoportvezető
óvodapedagógus

Szeptember 01
– től
folyamatos

Szociometriai
felmérés
dokumentációja
Csoportnapló„Nevelési
feladatok”c.
fejezete;
Egyéni
Fejlődési napló

Az óvodai
csoportban nincs
kirekesztett
gyermek.

3.4. Egészséges életmódra nevelés

Szentesi Központi Óvoda
2018.
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei

Tevékenység
megnevezése

Felelős

Határidő

Helyi Óvodai Nevelési
Programunk
tevékenységrendszerének
megvalósítása, melyben
nagy hangsúlyt kap a
gondozás és az
egészséges életmód
szokásrendszerének
megalapozása

A gyermekek
mozgásigényének
változatos formában
történő kielégítése

Dokumentálás
módja

Helyi Óvodai
Nevelési
Program;
Csoportvezető
óvodapedagógusok,
Kisegítő személyzet

Folyamatos

Éves
Munkaterv;
Egyéni Fejlődési
napló; HACCP;
Házirend

A HHH gyermekek
egészséges testi és lelki
fejlődéséhez szükséges
biztonságos környezet, és
egészséges szemléletű
munkatársi közösség
kialakítása

Eredményességi
mutató

A HHH gyermekek
teljes körében
kialakul az
életkoruknak
megfelelő
egészségtudatos
szokásrendszer,
mely hozzájárul
egészségük
megőrzéséhez, jó
közérzetük
kialakításához.
Óvodáink
feltételrendszere,
szokásrendje,
nevelési hatásai
elősegítik, hogy a
gyermekek egyéni
fejlettségüknek
megfelelően
legyenek képesek a
környezethez való
legoptimálisabb
alkalmazkodásra.

3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése

Városunk programjainak,
rendezvényeinek
beépülése a csoportok
mindennapi életébe

Csoportvezető
óvodapedagógusok

Pedagógiai
Program;
Folyamatos

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Éves
Munkaterv;

Az
óvodás
gyermekek
gondolkodásában
kialakul
egymás
előítélet-mentes
elfogadása.
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3. Pedagógiai munka kiemelt területei

Tevékenység
megnevezése

Felelős

Határidő

A Sajátos Nevelési
Igényű gyermekek
integrálása az óvodai
csoportokban

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Esemény- és
feladattervek;
Együttműködési
Megállapodás

Folyamatos
kapcsolattartás a
különböző Civil
szervezetekkel (pl.
Cigány Kisebbségi
Önkormányzat)
3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek

Helyi Óvodai Nevelési
Programunknak
megfelelően a gyermekek
differenciált
fejlesztésének
megszervezése a
kompetencia alapú
óvodai nevelés
eszközeivel

Pedagógiai
Program;
Éves
Munkaterv;
Csoportvezető
óvodapedagógusok

Folyamatos

A drámapedagógia
módszerek beépítése a
csoportok mindennapi
életébe

Az óvodai
csoportnapló
„Témahét”
fejezete;
Egyéni Fejlődési
napló

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Az óvoda képes a
különböző
társadalmi háttérrel
és eltérő fejlettséggel
rendelkező
gyermekek
fogadására,
együttnevelésére,
egyéni-, differenciált
fejlesztésére
korszerű
óvodapedagógiai
módszerekkel.
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munka

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka

Tartalma

Gyakorisága

Formája

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok

A
gyermekek
fejlődésének
nyomon
követése
és
dokumen-tálása
Védőnők
látogatásai
Egészségügyi
jelzőrendszer
működtetése

Gyermekek testi
fejlődésének
mérése: súly,
magasság

Csoportvezető
óvodapedagógusok
Évente,
illetve
szükség
szerint
alkalmanként

Védőnők
egészségügyi
szűrővizsgálatai
Szakorvosi
szűrővizsgálatok
(speciális
foglalkozásokhoz orvosi
szakvélemény
kiállítása)

Védőnői, illetve
szakorvosi
feljegyzések
Tagintézmény
vezetők

A HHH
gyermekek
teljes körében
az esetleges
egészségügyi
problémák,
illetve higiéniai
hiányosságok
megállapításra
kerülnek és
megvalósul
további
ellátásuk

4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás

Egészségügyi
tartalmú
programok a
szülők számára

Szülői
megbeszélések

Alkalmanként

Tagintézmény
vezetők

Szülői klub éves
program terve;
Védőnők

Szentesi Központi Óvoda
2018.

A HHH szülők
körében
végzett
felvilágosító,
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4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka

Tartalma

Segítségnyújtás,
tanácsadás a
szülők eseti
problémáiban

Gyakorisága

Formája

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

feljegyzései;

tanácsadó
munka
hatására a
gyermekek
otthoni
egészségügyi
és higiéniai
körülményei
javulnak

Együttműködési
Megállapodás

Védőnői
fogadóóra az
óvodában

4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, illetve szervezése

Ruhák, játékok,
könyvek
gyűjtése,
adományozása,
kölcsönzése;
Pedagógiai
Programunknak megfelelően
a családok
szociális
támogatása.

Kirándulások,
séták szervezése
Rendezvényeken való
részvétel
biztosítása
(szülőkgyermekek)

Alkalmanként

Tagintézmény
vezetők,
Gyermekvédelmi
felelősök

Együttműködési
Megállapodás;
belépőjegyek;
feljegyzések;
jegyzőkönyvek

A
gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HHH
gyermekek
szociális
hátrányaiból
eredő
lemaradások
csökkennek.

4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés

Szentesi Központi Óvoda
2018.
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4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka

Tartalma
A Polgármesteri
Hivatal
Szociálpolitikai
osztályával való
rendszeres
kapcsolattartás
A
gyermekvédelmi
felelősök
felvilágosító
munkája a
szociális
ellátások
formáiról

Gyakorisága

Formája

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi mutató

szociális
támogatások
rendszere

Folyamatos
óvodáztatási
támogatás,
étkezési
hozzájárulások,
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatás,
lakhatási
támogatás stb.

Gyermekvédelmi
felelősök

Szentesi Központi Óvoda
2018.

térítési
díjkedvezmények
nyilvántartása,
Jegyzői
határozatok

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

Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

5.1 Szentesi Családsegítő Központ – Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat

A szociálisan
rászoruló
családok
mentális
támogatása,
segítése
A gyermekek
eltérő, vagy
kóros
fejlődésének
korai
felismerése, a
populáció
szűrése, a
diagnózis
korai
felállítása.

Folyamatos
információ és
tevőleges
segítségnyújtás a
hátrányos
helyzetű családok
számára
Családi felkérésre
a családok és a
szakszolgáltató
intézmény közötti
közvetítés

Együttműködé
si
Megállapodás

Folyamatos,
illetve
alkalmanként

Pedagógiai
Program
Gyermekvédel
mi felelősök

Jelzőrendszer
folyamatos
működtetése

Éves
Munkaterv

A gyermekjóléti
szolgáltatások
által a HHH
gyermekek
szociális
hátrányaiból
eredő
lemaradások
csökkennek

Karitatív
tevékenység
Gyermekvédel
A szülők
erőforrásainak
feltárása

Szociális ellátó
rendszerrel való
közvetlen
kapcsolattartás

Folyamatos

Szentesi Központi Óvoda
2018.

mi

felelős

nyilvántartásai
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5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal

Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

5.2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Esetmegbeszélések

A gyermek
fejlesztésében
való
kooperatív
együttműköd
és

Jegyzőkönyv;
Fotók; Együttműködési
Megállapodás

Alkalmanként

Fejlesztési terv
közös
kidolgozása a
logopédussal,
gyógypedagóguss
al, a fejlesztő
pedagógussal és
óvoda
pszichológussal
Pedagógiai
szakszolgáltatáso
k biztosításának
megtervezése,
megszervezése

Mindenkori
nevelési év
09.30 - ig

Tagintézmény
vezetők

Egyéni
fejlesztési terv

Éves
Munkaterv;
Egyéni
fejlődési napló;
Foglalkozási
napló

09.01. - majd
a nevelési év
során
folyamatos

A hatékony
együttműködés
eredményeképpen
az óvoda képes
a különböző
háttérrel és
eltérő
fejlettséggel
rendelkező
gyermekek
fogadására,
együttnevelésére
, egyéni,
differenciált
fejlesztésére.

5.3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A gyermekek
óvodai
beíratásában
való
együttműköd
és

Konzultációk

Az óvodai
előjegyzés
időszakában

Tagintézmény
vezető

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Együttműködési
Megállapodás;
Feljegyzések

Az óvoda
körzetébe járó
HHH
óvodáskorú
gyermekek teljes
köre
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5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal

Tartalma

Formája

Gyakorisága

A gyermekek
hiányzás
csökkentésébe
n való
együttműköd
és
A gyermekek
beiskolázásáb
an való
együttműköd
és
A szülői
programokkal
kapcsolatos
együttműköd
és

Felelős

Folyamatos

Egyéni és
csoportos
megbeszélések

Eredményességi
mutató
rendszeresen jár
óvodába, egyéni
differenciált
fejlesztésük
sikeresen
megvalósul,
ennek
megfelelően az
iskolai életükben
az
esélyegyenlőség
ük biztosított

Beiskolázás
előtti
időszakban

Rendezvények
együttes
lebonyolítása

Éves Munkatervnek
megfelelően

Éves
Munkaterv;
Fotók;
Programok
terve,
értékelése

Közös pályázatok
írása eredményességük
esetén
megvalósításuk

Pályáztatás
időszakában

Pályázati
dokumentáció

Nyílt
rendezvények
, nyitott napok
Pályázati
lehetőségek
együttes
kihasználása a
HHH
gyermekek
óvodai
sikeressége
jegyében

Dokumentálás
módja

5.4. Védőnői Szolgálat

A gyermekek
fejlődésének
pontosabb
nyomon
követése és
dokumentálás

Segítségkérés az
óvodai körzethez
tartozó
gyermekek korai
felkutatásában

Alkalmanként

Csoportvezető
óvodapedagógusok

Védőnői
nyilvántartás;
Jelenléti ívek;

Beóvodázási

Szentesi Központi Óvoda
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Jegyző-

Megvalósul a
HHH
gyermekek és
családjuk több
oldalról történő
megsegítése
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5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal

Tartalma

Formája

Gyakorisága

a
Védőnők
rendszeresebb
látogatása,
egészségügyi
jelzőrendszer
hatékonyabb
működtetése

A korai
beóvodázás
célzottabb
támogatása.

Felelős
felelősök

Rendszeres
tájékoztatás az
eltérő

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

könyvek;
Együttműködési
megállapodás

fejlődést mutató
gyermekekről

Segítségkérés az
egészségügyi testi
fejlődés nyomon
követéséhez.

5.5. Civil szervezetek – Művészeti iskolák, Alapítványok, Szabadidős Sportklub, Magyar Vöröskereszt,
Máltai Szeretetszolgálat

Hidat
képezzünk az
oktatásügy,
egészségügy
és szociális
szféra között
annak
érdekében,
hogy a
gyermekek
egészséges
élethez való
joga ne
csorbuljon

Közös
pályázatokban
való
együttműködés.

A szabadidő
hasznos
eltöltéséhez való
lehetőségek
biztosítása a
szociális
hátrányokkal
küzdő családok

Kérdőívek;
Csoportvezető
óvodapedagógusok
Folyamatos,
alkalmanként

Alapítvány
kuratóriumi
tagok,
Kapcsolattartó
team

Szentesi Központi Óvoda
2018.

Fotók,
plakátok;
jelenléti ívek;
jegyzőkönyvek

A szülők és
résztvevők
elégedettsége

Megbízási
szerződés
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5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az alábbiakkal

Tartalma

Formája

Gyakorisága

A
hagyományőrz
és, a helyi
kultúra
értékeinek
megőrzése

számára – a Civil
szervezetek
rendezvényein
való részvétel,
illetve közös
programok
szervezése és
lebonyolítása.

Felelős

Dokumentálás
módja

Eredményességi
mutató

Szakkörökön való
részvétel.

6. Óvoda-iskola átmenet támogatása

6. Óvoda - iskola átmenet támogatása

Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokument
álás módja

Eredményességi
mutató

6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka

A
Pedagógiai
Program
eredménye
s
megvalósít
ása

Az óvodai
élet
mindennap
i tevékenységei

Folyamatos

Valamennyi
óvodapedagógus

Pedagógiai
Program;
Éves
Munkaterv;

A tanulási képességek

Csoportnap
ló;

zavarok kialakulásának

Egyéni
fejlődési
napló

késztetés, a monotónia tűrés,

Szentesi Központi Óvoda
2018.

megalapozásával, a
tanulási és egyéb részképesség

megelőzésével, a megoldási

a figyelemkoncentráció, és
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6. Óvoda - iskola átmenet támogatása

Tartalma

Formája

Gyakorisága

Felelős

Dokument
álás módja

Eredményességi
mutató
az alkotásvágy szükséges
szintjének kialakításával a
kudarcmentes iskolakezdés
biztosítása.

6. 2. Iskolaválasztás támogatása
Játékos
fejlesztő
foglalkozások
A HHH
gyermekek
kudarcmen
tes
iskolakezdé
se
érdekében
ismerjék
meg leendő
elsős
tanítóikat

Alkalmanként
A HHH gyermekek

Ismerkedés
az
iskolával:
játékdélutá
n, nyílt
órák
óvodás
gyermekek
részvételév
el

Alkalmanként

Tájékoztató
megbeszélé
-sek

Beiskolázást
megelőző
időszakban
egy
alkalom

IPR team
Tagintézmé
ny vezető

Pedagógiai
Program;
Éves
Munkaterv;
Óvoda –
Iskola
Együttműk
ödési
Megállapod
ása

Szentesi Központi Óvoda
2018.

kudarcmentesen
illeszkednek
be az iskolai életbe.
A HHH gyermekek
többsége integrált
iskolai környezetben
kezdi meg általános
iskolai tanulmányait.
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6. 3. Az érintett iskolákkal: közös óvoda-iskola átmenetet segítő programok kidolgozása

DIFER
mérés –7
éves korig
A HHH
gyermekek
óvodaiskola
átmeneténe
k
zökkenőme
n-tes
biztosítása

Hospitáláso
k

Közös
programok
(pl. Ovi –
Suli Buli,
Ovi –
Olimpia)

Évi
rendszerességgel:
11.30-ig és
05.31-ig
Alkalmanként

IPR team
Tagintézmény
vezető

Éves
Munkaterv
szerint

Pedagógiai
Program;
Éves
Munkaterv;
Egyéni
fejlődési
naplók;
Óvoda –
Iskola
Együttműk
ödési

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

Megállapod
ása

6. 4. A gyerekek fejlődésének utánkövetése legalább az általános iskola első évében

A HHH
gyermekek
sikeres
iskolakezdé
-sének
biztosítása,
kontrollálás
a

Személyes
beszélgetés
az elsős
tanítókkal

A DIFER
mérés
eredményeinek
megbeszélése

A nevelési
év első
felében:
12.31-ig

A nagycsoportos
gyermekek
kel
foglalkozó
óvodapedagógusok

Értékelő
megbeszélé
s
jegyzőköny
ve, jelenléti
íve; Fotók;
DIFER –
mérő lapok

Szentesi Központi Óvoda
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7. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés

Tartalma

Formája
Családlátogatás

Személyes
kapcsolat
kialakítása
minden
szülővel

A gyermekek
egyénre
szabott
beszoktatásán
ak biztosítása

Rendszeres
napi-, vagy
heti
tájékoztatás a
gyermekek
fejlődéséről

A gyermekek
alkotásainak
megmutatása,
elemzése

Gyakorisága
Nevelési év
elején egyszer

Napi
Egyéni
rendszerességbeszélgetések,
gel,
Fogadó órák

3 havonta

Szülői
értekezlet

Nevelési év
elején, illetve
áprilisban.

Családlátogatás

Beszélgetés a
szülőkkel,
tájékoztatás

Felelős

Óvodába lépés
előtt
(1
alkalommal)

Csoportvezető
óvodapedagógusok

Egyéni
fejlődési
naplók;
Jegyzőkönyvek, Jelenléti
ívek; Fotók

Csoportvezető
óvodapedagóguso
k

Egyéni
fejlődési
napló
(beszoktatás
tapasztalatai)
Pedagógiai
Program;

Folyamatos

Szervezeti és
Működési
Szabályzat;
3 havonta

Folyamatos

Eredményessé
gi mutató

Csoportnaplók
bejegyzései;

Fogadó órák

Gyermekmun
kák
kihelyezése a
szülői
tájékoztató
táblákra

Dokumentál
ás módja

Éves
Munkaterv;

Csoportvezető
óvodapedagógusok

Csoportnaplók
bejegyzései
(programterv
);

Pedagógiai
Programunk
nyitott
óvodaképének
megfelelve a
családokat
hatékonyan
bevonjuk az
óvodai életbe.

Megvalósul a
partnerközpontú
működés, az
intézmény
párbeszédet
alakít ki
minden
szülővel.

Fotók, videó
felvételek;
Szülői
részvétel
lehetőségeinek
biztosítása az
óvodai
tevékenységekben

Folyamatos –
Nyílt napok

Éves
Munkaterv
alapján, illetve
igény szerint

Jelenléti ívek;
Jegyzőkönyvek;
Programtervek;
Csoportos és
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7. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés

Tartalma
Gyermekneveléssel
kapcsolatos
nézetek
kicserélése
A családok
szokásainak,
értékrendjének
megismerése,
megértése, a
család
erőforrásainak
feltárása

Formája

Egyéni
beszélgetések

Családlátogatás
Egyéni
beszélgetések,

Szülői
közösségek
kialakítása

Csoportos és
intézményi
SZK
megválasztása,
működtetése

Közös
rendezvények
szervezése

Családi napok
az óvodában

Gyakorisága

Felelős

Dokumentál
ás módja

Eredményessé
gi mutató

intézményi
értékelések
Igény szerint

Nevelési év
elején,
folyamatosan

Éves
Munkaterv
szerint
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Helyi Óvodai Integrációs Program 1. sz. Melléklete

Beszoktatási szabályzat
A szabályozás célja:




Valamennyi új óvodásunk számára megkönnyítsük az első szociális közeg, az óvoda
elfogadását és megszeretését.
A gyermekek beszoktatása saját igényeik szerint, differenciált módon és lehetőleg
zökkenőmentesen valósuljon meg.
Az óvoda körzetébe tartozó valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
beóvodázása hároméves kortól megközelítőleg teljes körű legyen.

Célcsoport:
o az óvodába kerülő gyermekek és szüleik
Felelősök:
o tagóvoda-vezető
o csoportvezető óvodapedagógusok
A folyamat dokumentumai:
 a csoportnapló (negyedévenkénti nevelési terv)
 az egyéni fejlesztési napló (anamnézis; a családlátogatás megfigyelési szempontjai; az
óvodakezdés, a beszoktatás tapasztalatai)
A folyamat leírása:

1. Szülői értekezlet megszervezése a tanévkezdést megelőzően az újonnan érkező
gyermekek szüleinek (tájékoztatás a beszoktatás módjáról, a csoport
szokásrendszeréről, az igénybe vehető támogatások lehetőségeiről, stb.)
Határidő: augusztus 21.
Felelős: Tagóvoda - vezető

2. Óvodába lépés előtt családlátogatás, beszélgetés a folyamatos beszoktatás
fontosságáról, anamnézis felvétele.
Határidő: folyamatos, az újonnan érkező gyermek óvodába lépését megelőző
hetekben
Felelős: új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok

Szentesi Központi Óvoda
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3. A beszoktatás első napjára a gyermek jelének elkészítése, a csoportba járó gyermekek
felkészítése új társuk fogadására.
Határidő: folyamatos, az újonnan érkező gyermek óvodába lépését megelőző
napokban
Felelős: új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok

4. A beszoktatás – egyéni differenciált módon (a gyermek és a szülők egyéni igényeinek
maximális figyelembevételével.
Időtartam: szeptember 01 – május 31.
Felelős: új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok

5. A családlátogatás és a beszoktatás tapasztalatainak dokumentálása, értékelése a
gyermekek egyéni fejlesztési naplójában.
Szempontok:
o
o
o
o
o
o
o

a család lakáskörülményeinek, szokásrendszerének, illetve a szülő és a
gyermek viselkedésének megfigyelése
a hátrányos helyzet, veszélyeztetettség legfőbb csoportjainak beazonosítása a
családlátogatáson tett megfigyelések alapján
a gyermek felnőttekkel való kapcsolatteremtésének módja (kommunikáció,
kapcsolatteremtés jellege)
a gyermek társaival való kapcsolatteremtésének módja (kommunikáció,
kapcsolatteremtés jellege)
a gyermek érzelmi életének jellemzői (magatartás, szociabilitás, önállóság) a
beszoktatás idején
a gyermek hozzáállása a csoport szokásrendszeréhez
a gyermek viszonyulása az óvoda sokféle tevékenységéhez (játék, mese, ének,
rajz, mozgás, környezet stb.)
Határidő: folyamatos, az újonnan érkező gyermek óvodába lépését követő 2
hónapon belül

Felelős: új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok
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Helyi Óvodai Integrációs Program 2. sz. Melléklete

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának
gyermekenkénti nyilvántartása
…………………….. nevelési év

Intézmény neve: …….………….………………………………………………….

Csoport neve: …………..………………………………………

Gyermek neve:
Hónap neve

Nyitvatartási napok
száma/nap

Hiányzások összesen/nap
Igazolt

Igazolatlan

Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

Összesen
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Gyermek neve
Hónap neve

Nyitvatartási napok
száma/nap

Hiányzások összesen/nap
Igazolt

Igazolatlan

Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

Összesen
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Helyi Óvodai Integrációs Program 3. sz. Melléklete

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába
járásának intézményi nyilvántartása

…………………………………………………………………
……………………………
Intézmény neve és címe:

…………………………………………………..nevelési év

Jelölések:

Igazolt: +

Igazolatlan: -
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Az adott hónap hiányzási adatai/nap

Csoport

09.

10.

11.

12.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08

neve,

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

Összesen:
+

-

jelölése

Mindösszesen
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Helyi Óvodai Integrációs Program 4. sz. Melléklet

A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek integrált óvodai nevelésében
résztvevő Partnerek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Készült:

Szentes

Hatályba lépés időpontja:

az integrációs program elfogadásának dátuma

Hatályosság ideje:

visszavonásig
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A HHH
Együttműködési terület a HHH gyermekek nevelésében-fe
gyermekek
Integrációs Program feladattervének megfele
Óvodai
A
Integrációs
Programjáb gyermek
Az
Pedagó Gyermekvéd Gyermek Óv
ek
Nevelőtest
an
igazolatlan
giai
elmi munka,
ek
is
óvodai
ületi
szociális
egészségü átm
résztvevő beíratásá hiányzások együttműk munka
minimalizá
teljes
segítségnyújt
gyi
tám
partner
nak
ödés
lása
területe
ás
ellátása
megnevezé támogatá
sa
se
Az óvodába
járó
gyermekek
szülei

X

X

X

X

Védőnői
Szolgálat
(Gyermekor
vos)

X

X

X

X

X

X

Szentesi
Családsegít
ő Központ –
Módszertan
i
Gyermekjól
éti Szolgálat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Általános
Iskolák
(körzetileg
illetékes)
Helyi
Cigány
Kisebbségi

X

X

Pedagógiai Program
Helyi
Önkormány
zat Szociális
ellátó
rendszere
Civil
szervezetek:

X

X

X

X

Pedagógiai Program

Helyi Óvodai Integrációs Program 5. sz. Melléklet
A HHH gyermekek Fejlesztési naplója

FEJLŐDÉSI NAPLÓ

A………………………………………………………..Óvoda

……………………………….csoportos

…………………………………………………….
nevű gyermeke számára

Tartalom:
Anamnézis
A családlátogatás tapasztalatai
Az óvodakezdés, a beszoktatás tapasztalatai
Az egyéni képességfejlődés mutatói
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ANAMNÉZIS

Kitöltendő a gyermek óvodába kerülésekor!

Kitöltési dátum:
A gyermek neve:
Születési helye, ideje:
Óvoda:
Szülők legmagasabb iskolai végzettsége:
Apa:

Anya:

A család szerkezete: ép

csonka

Testvérek száma:

Hányadik gyermek:

Előfordult-e a terhesség ill. a szülés alatt komplikáció?
Nem
Igen (koraszülés, túlhordás, császármetszés, elhúzódó szülés, (több, mint 12 óra vajúdás, a
baba újraélesztése, fogóval vagy vákuummal segített szülés)
A gyermek születési súlya: 2500 g alatt

2500 g – 4000 g között

Szopott-e anyamellről?

nem

igen

Használt-e játszócumit?

nem

igen

Ujját szopta-e?

nem

igen

4000 g felett

meddig?...............................

Mikor kezdett el járni? ……………………………………………………………….
Mikor kezdett el beszélni? …………………………………………………………
Mikor lett szobatiszta? ……………………………………………………………….
Érthetően beszél-e?

igen

nem

Milyen gyermekkori betegségei, balesetei voltak, illetve vannak?
(agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás, asztma, epilepszia, anyagcserezavar, allergia,
….)
……………………………………………………………………………………………….
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Járt-e bölcsődébe?

igen

nem

Milyennek ítélik gyermekük magatartását, viselkedését?
Jellemzők:………………………………………………….
nyugodt-élénk,

zárkózott-közlékeny,

engedelmes-önfejű,

segítőkész-önző,

vidám-rosszkedvű,

szófogadó-engedetlen,

kezdeményező-félénk,
Jár-e óvodán kívüli terápiára?
nem
igen (pszichológiai terápia, logopédiai terápia, fejlesztő terápia, gyógytorna)
Részt vett-e gyermeke szakértői bizottsági vizsgálaton?
nem

igen

A gyermek jellegzetes alvási szokása(i):................................................................
A gyermek jellegzetes evési szokása(i):.................................................................

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………
óvónő aláírása

…………………………………
szülő aláírása

Szentes, 20…………………………
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MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK CSALÁDLÁTOGATÁSHOZ
Óvodába lépés előtt, illetve szükség esetén bármikor!
(Kizárólag belső használatra)

Igen

Nem

A lakás külső, illetve belső elrendezése
Van-e udvar?
Van-e külön szobája a gyermeknek?
A szoba berendezése igazodik-e a gyermek életkorához?
Megfelelő-e a lakás rendezettsége, tisztasága?
A lakásban elérhetők-e a gyermek számára egyes dolgok / amiket ő
is használ?
A lakásban, gyerekszobában vannak-e látható nyomai a gyermek
alkotómunkájának?
Vannak-e a gyermeknek életkorának megfelelő játékai?
A család szokásrendszere:
A napirend következetesen van-e kialakítva?
Van-e a családnak kialakított napirendje, életritmusa?
Az óvodából való hazaérkezés után jut-e idő a gyermekkel közösen
játszani?
Nézhet-e a gyermek tv-t, számítógépet?
Szabályozzák-e a gyermek tv illetve a számítógép előtt eltöltött
idejét?
Szerveznek-e közös programokat, kirándulásokat?
Szokott-e segíteni a gyermek a házimunkában?
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A bevásárlást együtt intézik-e?
Szokott-e kapni jutalmazásként édességet vagy játékot?
A szülő és a gyermek viselkedése az óvónők jelenlétében:
A szülő utasításait követi-e a gyermek?
A gyermek természetesen reagál a szülő megnyilvánulásaira?
A szülő-gyermek kapcsolat otthoni környezetben tükrözi az
óvodában tapasztaltakat?
Mesélnek-e rendszeresen a gyermeknek?

A gyermek megjelenése, anomáliái:

Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség legfőbb csoportjai:
(Anyagi hátrány, kedvezőtlen lakásviszonyok, pl. többen laknak egy szobában, a gyermek
csonka családban él, válás vagy egyéb ok miatt az egyik szülővel él, a szülő bánásmódja
elhanyagoló, egyéb súlyos nevelési probléma. A szülő nem végezte el az általános iskola
nyolc osztályát. A szülő vagy valamelyik családdal együtt lakó személy súlyosan beteg, a
szülő alkoholista, kábítószert fogyaszt, büntetését tölti, rendszeres idegorvosi kezelés alatt
áll, egyéb hátrány…)

Megjegyzés:
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AZ ÓVODAKEZDÉS, A BESZOKTATÁS TAPASZTALATAI

A gyermek neve: ..............................................................................................................................
Az óvodakezdés időpontja: ............................................................................................................
Családból érkezett? ........................................................
Bölcsődés volt-e? ............................................................
Mennyi ideig? ................................................................
Fokozatosság, folyamatosság érvényesülése: .............................................................................
Hogyan zajlott az elválás? ..............................................................................................................
Magatartása: ......................................................................................................................................
Szociabilitása: ...................................................................................................................................
Önállósága: .......................................................................................................................................
Kommunikációja, kapcsolatteremtése:
Óvó nénikkel: ...................................................................................................................................
Óvoda dolgozóival: .........................................................................................................................
Gyermekekkel: .................................................................................................................................

Egyéb fontos megfigyelések (étkezés, alvás):
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AZ EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLŐDÉS MUTA

Gyermek neve:

Szüle
Kitöltés dátumai:

1. alkalom:
Értékelő skála:
2. alkalom:

3. alkalom:
0
1
2
3
4

nem végzi / hiányos / passzív
4. alkalom:
csak segítséggel / nagymértékben / fejletlen
5. alkalom:
sok segítséggel / kis mértékben / bizonytalan
6. alkalom:
kis segítséggel / megfelelően kialakult / biztos
7. alkalom:
önálló / kiemelkedően kialakult / kreatív
8. alkalom:

JÁTÉK
Társaival
cselekvését
összehangolja

Képes megérteni
és elfogadni
játszótársaz

Kedves
játékszereit át
tudja adni

Játékhelyzetekb
újraalkotja a
felnőttek

Pedagógiai Program
elosztására

34

45

56

67

versengés jellemzi

3-4

4-5

5-6

67

konstruál

34

45

56

67

34

45

56

Megjegyzés:

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

Ügyel az
étkező asztal
esztétikumára

34

45

56

67

Önállóan mos
kezet,

Helyesen
használja az
evőeszközöket

3-4

4-5

5-6

67

Önállóan mos
fogat, a fogápoló

Szokásává vált
a rendszeres,
gondos
tisztálkodás

Önállóan
használja a wc

34

34

45

56

67

Szükség szerint

45

56

Helyesen,
megfelelő
sorrendben

Pedagógiai Program

ÉRZELMI NEVELÉS SZOCIALIZÁCIÓ

Az
udvariassági
formák
betartásával
kommunikál

34

45

56

67

Kötődik a
csoportban
dolgozó
felnőttekhez

34

45

56

Megjegyzés:

67

Konfliktus
helyzetben
társaival
egyezkedik

Érdeklődik társai
iránt

3-4

4-5

5-6

6-7

Tud alkalmazkodni
a csoportban
kialakult
szokásrendszerhez
3-4

4-5

5-6

6-7

34

45

56

Képes
együttérzés

67

A játékszeren
megosztozik
társaival

34

45

56

67

34

45

56

Segíti társai
tevékenységb

34

45

56
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4

5

6

7

Beszéde
folyamatos
helyesen
alkalmazott
kötőszavakkal
34

45

56

67

4

5

6

7

Minden szófajt
használ

34

45

56

67

4

5

6

7

Helyesen
használja az
igeidőket,
ragokat
34

45

56

4

5

6

Minden hang
hibátlanul kép

67

34

45

56

Megjegyzés:

Mese - vers

Szívesen hallgat
mesét, verset

3-

4-

5-6

6-

Van kedvenc
mese hőse

3-

4-

5-

6-

A
meseszereplők
érdekes
szólásait
megjegyzi és a
hétköznapi
beszédben
felidézi

Tud történetek
kitalálni, az
elmondani,
megjeleníten

3-

3-

4

5-

6-

4-

5-
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4

5

7

4

5

6

7

4

5

6

7

4

5

6

Megjegyzés:

Gondolkodási műveletek
Érdeklődést
mutat a
különböző
tevékenységek
iránt

Képes
problémamegold
ó gondolkodásra

Aktív résztvevője
a szervezett
tevékenységekne
k

Képes a
feladatmegold
ra

34

34

34

34

45

56

67

45

56

67

Képes
általánosításra
,
konkretizálásr
a

Képes
összehasonlításra

34

34

45

56

67

Megjegyzés:

45

56

67

4-5

56

67

4-5

56

56

Képes
összefüggése
felismerésér

Képes
kiegészítésre

34

45

67

34

45

56
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Vizuális nevelés

Örömmel, saját
kezdeményezésr
e ábrázol

3-4

45

56

67

Képes közös
ábrázoló
tevékenységre

3-4

45

56

67

Változatos
technikákat
ismer,
alkalmaz
34

45

56

67

Képes a
téralakításra,
térbeli
viszonyokat
felismer
34

45

56

67

Képalkotásban
kifejezi élményeit

34

45

56

67

Díszítő munkát
végez

34

45

56

67

Változatosan
használja a
színeket,
megnevezi
azokat
34

45

56

Létrehoz
kiegészítő
játékeszközök

34

45

56

Megjegyzés:

Zenei nevelés

Szeret énekelni,
énekes játékot
játszani

Tud néhány
dalt tisztán,
helyes szöveg
kiejtéssel

Felismeri a halkhangost, tud
halkan és
hangosan

Képes az
egyenletes
kettes lüktetés
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egyöntetűen,
esztétikusan
végzi
34

45

56

67

z kapcsolódó
énekeket

34

45

56

67

34

45

56

67

34

45

56

6
7

Megjegyzés:

Külső világ megismerésére nevelés

Ismeri az
óvoda
közvetlen
környezetét

34

45

56

67

Elemi
közlekedési
szabályokat
betart, ismeri

Rendelkezik
testképpel

34

45

56

67

Biztosan ismeri
az alapszíneket

Ismeri
lakcímüket,
szüleik,
testvéreik nevét,
születésének
helyét, idejét
3-4

45

56

Képes
halmazokat
több

67

Felismeri a
napszakokat,
évszakokat és
ismeri néhány
jellemzőjüket
34

45

56

67

Számlál 10-20-ig
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MOZGÁS
Testi nevelés
Szeret
mozogni,
kitartó a
mozgásos
játékokban
34

45

56

67

Tud térben
tájékozódni,
ismeri az
irányokat

34

45

56

67

Megjegyzés:

Mozgása
harmonikus,
összerendezett

34

45

56

67

Az
alapmozgásokat
(járás, futás,
kúszás, mászás)
biztonsággal
végzi
34

45

56

67

Testséma
ismerettel
rendelkezik

3-4

45

56

Egyensúlyérzéke
stabil

67

Tud néhány
mozgásos
játékot (futó,
fogó) irányítás
nélkül játszani
3-4

45

56

67

34

45

56

67

Tud kézi
szerekkel bánni

34

45

56

67
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3-4

45

56

67

34

Alkalmazza a
fűzés
alaptechnikáját

3-4

45

56

67

45

56

67

45

56

45

5
6

67

Egyéb
dominanciája
kialakult
(szem, fül, láb)

Kezessége
kialakult

34

34

67

34

45

5
6

67

3-4

4-5

56

A szem – ké
koordináció
fejlettsége

3-4

4-5

56

Megjegyzés:

MUNKA

Ügyel saját
személye és
környezete
rendjére,
tisztaságára

Szívesen vállal
egyéni
megbízatásoka
t

Szívesen végez
munka jellegű
tevékenységeket

Önállóan,
örömmel,
igényesen
végzi feladat

Pedagógiai Program
esztétikusan
megteríti

3-4

45

56

Megjegyzés:

67

elrakodásában

34

45

56

67

ágyazásban

34

45

5-6

6-7

3
4

45

56
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI
NAPLÓ

A …………………………………….. Tagóvoda

……………………………………….
nevű gyermeke számára

Szentesi Központi Óvoda
2018.
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Az egyéni fejlesztési napló tartalma:
-

-

Egyéni adatlap
Állapotfelmérés
Egyéni fejlesztési terv (3 havi ütemezésben)
DIFER mérés – fejlődési mutatók
Egyéni fejlődés értékelése

Szentesi Központi Óvoda
2018.
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EGYÉNI ADATLAP

A gyermek neve:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Gondviselő neve:

Lakcíme:

Szülő elérhetősége:

Mentorpedagógus neve:

Fő fejlesztési feladatok:

Pedagógiai Program

A megvalósítás ütemezése:

A fejlesztés közben történő
változás, esetleges korrigálás:

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK
ÁLLAPOT FELMÉRÉSE

A gyermek neve:
A gyermek születési ideje:
A megfigyelés ideje:

Megjelenése:
Testileg megfelelően fejlett
Korának nem megfelelően fejlett
Ápolt, ruházata csinos
Tiszta, ruházata szegényes
Közepesen ápolt
Elhanyagolt, piszkos

Központi Óvoda
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Magatartása:
Otthoni és óvodai magatartása jelentősen eltér
Nem mutat jelentős eltérést
Viselkedése a mindennapok során változó
Nyugodt, kiegyensúlyozott
Nyugtalan

Társas kapcsolatai:
Gyermekekkel:
A csoportba jól beilleszkedik
Irányító szerepet tölt be
A kialakult játékban részt vesz
Egy-egy gyermekhez kötődik
A gyermekekkel szinte nincs kapcsolata
Csak laza, rövid ideig tartó kapcsolatot tart társaival
Félrehúzódó, társaival egyáltalán nincs kapcsolata
Társaival agresszív
Egyes gyerekekkel agresszív /nyíltan – titokban/

Felnőttekkel:
Minden felnőttet szívesen elfogad (akár bújik)
Számára ismerős felnőtteket szereti, idegenekkel tartózkodó
Egyes felnőttekhez erősen kötődik
Mindenkivel tartózkodó, lassan, de feloldható
Minden kapcsolatot elutasít
Minden felnőttől fél
Felnőttekkel agresszív
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Családjával:
Az egész családjával jó kapcsolata van
Csak a szűk családját fogadja el
Távolabbi családtagokkal a kapcsolata laza
Szüleivel jó a kapcsolata, a testvéreivel laza
Testvéreivel rossz a kapcsolata
Csak az egyik szülővel jó a kapcsolata (anya – apa – nagyszülők)
Családja elutasítja

Magatartása a csoportos foglalkozásokon:
Jó és állandó kapcsolat tartható vele, aktív figyelme kiterjed az egész foglalkozásra, emlékezete
megbízható.

Állandó kapcsolat tartható vele, de passzív. Figyelme ritkán, de ellankad, ilyenkor személyesen kell
hozzá fordulni, emlékezete hosszabb távon nem megbízható.

Többször, rövid ideig tartható vele kapcsolat feladathelyzetekben, figyelme kihagy, emlékezete
egyáltalán nem megbízható.

Csak rövid időre tartható vele kapcsolat, figyelme, emlékezete bizonytalan.

A csoportos tevékenységek során nem tartható vele kapcsolat, figyelme állandóan elkalandozik,
emlékezete megbízhatatlan.

Csak egyéni feladathelyzetekben lehet vele foglalkozni.
Egyéni foglalkozásokon a csoporthoz képest:
Összerendezettebb
Fáradékonyabb
Átlagos

Központi Óvoda
2018.

152

Pedagógiai Program
Jutalmazásra
Örömmel reagál
Közönyös marad
Elutasítja

Büntetésre
Daccal reagál
Megbánással reagál
Közönyösen fogadja
Nem érti a szituációt

Beszéd
Beszédértés
Szóbeli közlést pontosan megért
Erősen tagolt és kizárólag szóbeli közlést ért meg
Gesztusokkal kísért közlést ért meg
Csak a sokat használt, általa ismert utasításokat, felszólításokat érti meg
Csak a nevére reagál

Spontán beszéd
Beszéde alakilag tiszta
Élettani pöszeséggel beszél, de érthető
Beszéde nehezen érthető
Beszéde nem érthető

Beszéde tartalmilag megfelel életkorának
Beszéde tartalmilag szegényes, de sok szóval, bővített mondatokban beszél
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Kevés szóval, tőmondatokban beszél
Agrammatikus mondatokban beszél (nyelvtanilag helytelen)
Néha szavakban, néha mondat értékű szavakban beszél
Csak néhány szót ejt, sokat mutogat
Csak hangokat ad ki, és mutogat

Beszédkésztetés
Erős, sokat beszél, pontosan kifejezi érzéseit, gondolatait, vágyait
Magától ritkán beszél, kérdésekre válaszol
Csendes, gátlásos, halkan beszél
Főleg kérdésekre ad rövid választ
Beszédkésztetés gyenge, ritkán beszél

A tanult fogalmakat, szavakat….
Ügyesen utána mondja
Csak nehezen tanulja meg, sok hibával mondja felnőtt után
Spontán nem javítja

Játék
Többnyire egyedül játszik
Többnyire társaival játszik
A játékban irányító szerepet tölt be
Új játékot kezdeményez

Szintje:
Funkciógyakorló játék
Konstrukciós játék
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Szerepjáték

A játékokat…
Rendeltetésszerűen használja
Nem rendeltetésszerűen használja

Jellemző:
Hosszú ideig elmélyülten játszik
Játékát gyorsan megunja
Játéka kapkodó, szétszórt
Többnyire helyhez kötött játékokat játszik
Főleg a mozgást igénylő játékokat kedveli

Irányított játékban:
Szívesen vesz részt
Bevonható
Gyakran kiáll
Nem vonható be

Kedvenc játéka:

Mozgás és ritmus
Egyensúlyérzéke: stabil – nem stabil
Mozgása: összerendezett – nem összerendezett (járás, futás, kúszás, mászás, tornaszereken)
Mozgásos helyzetekben: fél – stabil – figyelmetlen – nem ismeri fel a veszélyes helyzeteket
Egyenletes lüktetést: érzékeli – nem érzékeli
A dalok ritmusát: érzi – nem érzi – csak csoportos helyzetekben érzi
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Éneklés és mozgás együtt: jól megy – a kettőt nem tudja összerendezni
Ugrálás: páros lábon ugrik – nem ugrik
sorozatugrásra képes – nem képes
egy lábon ugrálás: szabályos – szabálytalan ugrabugrálás

Finommotorika
Kezessége: kialakult (jobb – bal) - nem alakult ki
Ceruzatartása: megfelelő – gyenge
Nyomatéka: erős – gyenge – megfelelő
Papírhatárt: betartja – nem tartja be
Spontán rajza: lengő firka
körkörös firka
felismerhető, figurális
szép, összerendezett
az egész felület színes és kidolgozott

Önkiszolgálás
Szobatisztaság:
Szükségletét jelzi
Szükségletét jelzés nélkül önállóan végzi
Alvás közben rendszeresen vagy néha bepisil

Étkezés:
Kanállal önállóan eszik
Villával önállóan eszik
Csak segítséggel eszik
Pohárból önállóan iszik
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Csak segítséggel iszik
Etetni, itatni kell

Tisztálkodás:
Önállóan mosakodik, fogat mos
Segítséggel mosakodik, fogat mos
Mosdatni kell
Nem tud fogat mosni

Öltözködés
Önállóan öltözik és vetkőzik
Segítséggel öltözik, önállóan vetkőzik
Segítséggel öltözik, vetkőzik
Öltöztetni, vetkőztetni kell, de együttműködő
Öltöztetni, vetkőztetni kell, nem együttműködő

Általános tájékozottsága:
Nevét megmondja
Szülei nevét, foglalkozását megmondja
Címét megmondja
Jelét felismeri

ÖSSZEGZÉS
Egyéni és csoportos feladathelyzetekben többet teljesít.
Egyéni és csoportos feladathelyzetekben általában jól teljesít.
Egyéni és csoportos feladathelyzetekben megfelel.
Egyéni és csoportos feladathelyzetekben gyengén felel meg.
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EGYÉB MEGJEGYZÉS:

Szentes, 20……………………………..

……………………………………
Óvodapedagógus

…………………………………
Óvodapedagógus

…………………………………..
Fejlesztő óvodapedagógus
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

A gyermek neve:
Születési ideje:
Fejlesztendő területek:

A fejlesztési feladatok szeptember, október, november hónapra
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ÉRTÉKELÉS

A pedagógus véleménye:

Dátum:

………………………
aláírás

A szülő véleménye:

Dátum:

……………………..
aláírás
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

A gyermek neve:
Születési ideje:

Fejlesztendő területek:

A fejlesztési feladatok december, január, február hónapra
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ÉRTÉKELÉS

A pedagógus véleménye:

Dátum:

………………………
aláírás

A szülő véleménye:

Dátum:

……………………..
aláírás
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EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV

A gyermek neve:
Születési ideje:

Fejlesztendő területek:

A fejlesztési feladatok március, április, május, hónapra
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ÉRTÉKELÉS

A pedagógus véleménye:

Dátum:

………………………
aláírás

A szülő véleménye:

Dátum:

……………………..
aláírás
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13. Felhasznált irodalom
 *Mérés – értékelés: Laminé Antal Éva – Petránné Képes Gizella: EFQM
Kiválóságmodellre épülő MÉRÉS ÉRTÉKELÉS AZ ÓVODÁBAN alapján
készült.
 Minősített óvodai programok: JMK, Lépésről lépésre, „Add a kezed”
 Ábrahám Ferencné Horváthné Gáspár Gabriella: Roma útmutató HOP Óvodai
programhoz Szeged, 1999. Rendezvényház Kht.
 ÓVODAI NEVELÉS PROGRAMJA Budapest, OPI 1989.
 Dr Nagy József: az 5-6 éves korú gyermekeink iskolakészültsége Budapest,
1980.Akadémiai Könyvkiadó
 Dr Gósy Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában Budapest, 1993.
Tanszer – Ták Bt
 Porkolábné Dr Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában óvodai fejlesztő
program a tanulási zavarok megelőzésére Budapest, 1992. Alex-typo Kiadó és
reklámiroda Bt.
 Porkolábné Dr Balog Katalin: Kudarc nélkül az iskolában Komplex Prevenciós
Óvodai Program Budapest, 1997. VOLÁN HUMÁN OKTATÁSI ÉS
SZOLGÁLTATÓ RT.
 Nagy Béláné: Táncos játékok az óvodában Budapest-Dabas 1992. Dabasi
Nyomda
 Forrai Katalin: Ének az óvodában Budapest, 1974. Editio Musica
 Kondacs Mihálnyé: Vizuális nevelés Jegyzet Brunszvik Teréz Óvónőképző
Főiskola
 Perlai Dezsőné: Az óvodáskor viselkedéskultúrája Budapest Okker 2000.
 Laminé Antal Éva- Petránné Képes Gizella: EFQM Kiválóság modellre épülő
mérés, értékelés az óvodában Eger, 2001. Aquila 89 Humán Szolgáltató Bt.
 Óvoda az ezredfordulón Művelődési és Közoktatási Minisztérium Budapest,
1998.
 Kósáné Ormai Vera- Járó Katalin- Kalmár Magda: Fejlődéslélektani
vizsgálatok Budapest 1977. Tankönyvkiadó
 Nagy Jenőné: Óvodatükör Szolnok,2001. Országos Szakmai Egyesület Szolnok
 Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés Budapest, 1997. Okker
Kiadó
 Az Óvodai Nevelés Programja Országos Pedagógiai Intézet Budapest, 1989.
 Kósáné Ormai Vera: A mi óvodánk Budapest, 2001. Okker Kiadó
 Értelmezési és Bevezetési útmutató a Comenius 2000 I. intézményi modellhez
Ptmik Comenius Igazgatóság 2001
 Trencsényi László – Villányi Györgyné: Minőségbiztosítás az Óvodai Nevelési
programban hogyan? Budapest, Okker Kiadó
 Hogyan dolgozzuk át óvodánk nevelési programját? Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 2002
 Kompetencia alapú óvodai programcsomag suliNova Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus továbbképzési Kht. 2006.
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14. Legitimációs záradék
Legitimációs záradék
Az intézmény OM azonosítója:
201058

Készítette: A Szentesi Központi Óvoda
nevelőtestülete

……………………………………………………..
Palástiné Kunos Marianna –
Intézményvezető

Nevelőtestületi jóváhagyás időpontja:
2018. szeptember 03.

…………………………………………………….
A nevelőtestület nevében aláírás

Ph
Véleményt nyilvánítók:
……………………………………………………
Szülői Szervezet nevében
……………………………………………………
Közalkalmazotti Tanács elnöke

Intézményvezetői nyilatkozat
Az intézmény felelős vezetőjeként Palástiné Kunos Marianna nyilatkozom, hogy a Szentesi
Központi Óvoda Pedagógiai Programjának érvénybelépésével a fenntartóra
többletkötelezettség nem hárul.

…………………………………………………………..
Intézményvezető
Ph

A Szentesi Központi Óvoda Pedagógiai Programját Szentes Város Önkormányzata nevében
jóváhagyom.

Kelt: ……………………..
……………………………………………………………
Ph.
A dokumentum jellege: Nyilvános
Érvényes: A kihirdetés napjától
visszavonásig

Hatályos: a kihirdetés napjától:
2018.09.03.
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