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1. Bevezető 

 

 Az óvoda hivatalos neve:    Vizimanók Óvoda  

 Az óvoda székhelye:                 1104 Budapest Kőér utca 1/a  

 Az óvoda OM azonosító:               034438 

   Az óvoda csoportjainak száma: székhelyen: 2 vegyes csoport 52 fő 

   Az óvoda nyitva tartása: Ötnapos munkahétben naponta 7. 00-tól 17. 00-ig 

Az óvoda ellátási területe: Magyarország egész területéről fogad gyerekeket. 

 Az óvoda alapítója, fenntartója:                Spartacus Vizimanók Óvodai Alapítvány 

 A fenntartó székhelye:    1104 Budapest Kőér utca 1/a  

Az óvoda felügyelő szerve (szakmai, gazdasági): Spartacus Vizimanók Óvodai Alapítvány  

A fenntartó törvényességi, hatósági, felügyelő szervei: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala 

Hatósági Főosztály Köznevelési Osztályhoz 

  

A pedagógiai programunk szerint óvodánk alapvető feladata, hogy a szervezett mozgásfejlesztés (sport) nevelő hatását 

kihasználva készítsük fel a gyerekeket az iskolára. Boldog, kiegyensúlyozott, vidám gyerekeket neveljünk, egészséges 

légkörben, mozgásban és szellemi képességük legjavát adva töltik el napjaikat az óvodában. 

A program jellegénél fogva teljes hatékonysággal akkor alkalmazható, ha az óvodai nevelés teljes időtartamában, a 

nevelés minden terültén az óvodai élet egészére kiterjed. Fejlődés lélektani, mozgáslélektani és nevelés lélektani 

megalapozottsága maximálisan biztosítja az egyéni bánásmód pedagógiai elvének érvényelsülését, a 

tehetséggondozást, felzárkóztatást, egyesületi sportolást. 

Valljuk, hogy a gyermek mozgás fejlesztése és játéka a fejlődésének alapja. A mozgás nagyon a sajátja, játéka viszont 

megteremti a kapcsolatot a környezetével. Az együttes öröm együtt gondolkodássá, párbeszéddé alakul. Kultúránk 

elemei saját aktív tevékenységgé válnak a gyermeki világkép részévé. Az óvodapedagógusnak úgy kell közvetíteni 

kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, szociálisan és érzelmileg gazdagodjanak, képességeik 

kibontakozhassanak. Ismernie kell a módját, és vállalnia azt a felelősséget, hogy úgy vezesse el a gyermeket az óvoda-

iskola átmenetben az iskola küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra felkészült, az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges személyiségvonásokkal rendelkezik, és eközben boldog gyermekkorát is megőrizhesse! 

Tapasztalatai azt igazolják, hogy gyermekeink szeretnek óvodába járni, szívesen, örömmel tevékenykednek, nyitottak a 

környező világra, szeretik a kihívásokat, tevékenységükben megjelenik a kreativitás, a sportokban kiválóak. Az úszást 

versenyszerűen csinálják, elsajátítják a tenisz, a korcsolya, a görkorcsolya, zenés aerobik, karate és a síelés alapjait is. 

Gyermekeink nagy része versenyszerűen sportol, mire kikerül az iskolába.  

A program következetes alkalmazása eredményeként, gyermekeink hat-hét éves korukra alkalmassá válnak az 

iskolakezdésre, és az egyesületben való sportolásra. 

Óvodánk jellemzői 

Az épület a Spartacus sporttelep terültén, az uszoda 2. emeletén belül helyezkedik el. Az óvoda helyiségein kívül, 

helyben van a tornaterem, úszómedencék, teniszpályák, focipálya, játszóterek. Tárgyi eszközeinket és felszereléseinket 

folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük. Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználjuk az óvoda alapítványának 

bevételeit is, és támogatásokból tartjuk fent magunkat. A nevelőtestület sok éves szakmai tapasztalattal kiváló 

szaktudással, folyamatos önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. Nyitottak 

vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyerekek mindenek felett álló érdekét 

szolgáló szempontok határozzák meg.  

 

Jövőképünk 

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet: biztonságot, vidámságot adó béke 

szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal és sok mozgással, 

sportolással tölthetnék, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló és mindig megújulni képes óvodapedagógusok és szakedzők 

irányításával.  
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Gyermekkép 

Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik szüleiket, az 

óvodapedagógusokat, a dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk. 

Bátran, egészséges önbizalommal jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nem verbális módon is kifejezni. 

Érdeklődőek, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. Ügyesen mozognak, szeretik a sportot, a természetet, a különböző 

művészeti tevékenységeket. Magatartás és viselkedés kultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók, 

szeretik és védik a természetet.  

 

Óvodakép 

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, 

családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás a sport sajátos eszközeivel készíti fel a 

gyermekeket az életre. A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve a gyermekek érdekeit 

figyelembe véve alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete a gyermekek és szülők tisztelete, egymás 

érdekeinek megbecsülése párosul. 

 

1. Helyi nevelés alapelvei és a fejlesztés célja 

Az óvodai program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerű fejlődéssel és a nevelés 

lélektani, neurológiai gyógypedagógiai eredményekkel.  

 

Alapelveink: 

 A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelezettsége. 

 A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése. 

 A gyermeket elfogadás tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

 Mindenkor és minden helyzetben a gyermekek érdekeinek figyelembe vétele. 

 Az óvoda inkluzív szemlélettel gyermek- és sportközpontú nevelési attitűddel a gyermeki személyiség 

kibontakozására törekszik. 

 Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására. 

 Az alkalmazott pedagógiai eszközöket, módszereket a gyermek személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, 

ezzel segítve a gyermekek egyéni készségeinek és képességinek kibontakozását, kompetenciáinak alakítását. 

 A hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása. 

 Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés. 

 

Óvodánk nevelési célja 

 hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a 

hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). 

 a sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, és 

szociális érettség kialakítása, 

 az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszerzésével, 

 a gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása. 

 

Az óvodánkban történő fejlesztés, értelmezésünk szerint a gyermek érési folyamatához igazított életkori sajátosságainak 

megfelelő, ahhoz, messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő szomatikus és 

pszichés funkciók kibontakozásához biztosít szociális és tárgyi környezetet. Ebben meghatározó a 3-7 éves kor alapvető 

sajátossága: az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelem vezérelt megismerés, az élmény fonalán való 

gondolkodás.  

A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermek alapvető joga, melyre programunk messzemenően törekszik. 
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2. Pedagógiai programunk feladatrendszere 

 
Általános feladataink 

Pedagógiai programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden 

gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe 

történő beilleszkedésre, és az egyesületi sportolásra. A program tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető 

megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára, a mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési 

területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. 

A program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúra átadó 

hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg.  

 

Az egészséges életmód alakítása 

A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, hiszen ebben az 

életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt jelentősen befolyásolják. A gyermek 

már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva ezt tovább erősítve, vagy kioltva 

alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. 

Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, mely elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, így 

megteremti a stressz-mentes, kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt, a gyermek számára is kiszámítható légkört.  

Valljuk, hogy az egészséges környezet, és az egészséges életmód kölcsönhatásban van, egymásra épül és egymást 

kiegészíti. Ezért létfontosságúnak tartjuk a környezet-tudatos személet és magatartás megalapozását, melynek során 

kiemelten kezeljük a szülők szemlélet formálását. 

 

Óvodánkban a mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek, egészséghez, biztonsághoz való 

jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen: 

 az egészséges táplálkozásra, 

 a mindennapos testnevelésre, testmozgásra, 

 a testi és lelki egészség fejlesztésére 

 a bántalmazás és a bármilyen erőszak megelőzésére, 

 a baleset-megelőzésre és elsősegélynyújtásra, 

 a személyi higiénére terjed ki. 

 

Célunk a gyermekek testi és lelki egészségének erősítése, komfortérzésének megteremtése. 

Az egészségmegőrzésre és a betegségek megelőzésre nagy gondot fordítunk a szülők, a családok aktív bevonásával 

szervezett programok keretében is. (pl. családi egészségnap, felvilágosító előadás stb). Az életmód kialakulásában 

meghatározó a család szerepe. Valljuk, hogy az egészséges életmódot az óvodáskorú gyermek a környezetétől sajátítja 

el, tapasztalatok, tevékenységek gyakorlása, ismeretszerzés során. 

Óvodánkban a helyes szokásrendszer kialakításával, erősítésével és az alkalmazotti közösségünk modellszerepével, 

viselkedésével pozitív hatást kívánjuk gyakorolni a gyermekekre. 

 

Célunk: 

 A gyermekek testi és lelki szükségletinek, valamint mozgás igényének kielégítése. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegség megelőzés, és az egészség 

megőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése. 

 A gyermekek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése. 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges, egészséges, stressz-mentes és biztonságos környezet megteremtésével 

és megőrzésével, a környezet megóvására irányuló szokások alakítása. 
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Az egészséges életmód alakításának területei 

 

Gondozás 

A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele, a gyermek testi komfortérzetének kielégítése. A gondozási 

feladatok teljesítése bensőséges gyermek, óvodapedagógus, gyermek-dajka kapcsolatot feltételez. A toalett 

használatával kapcsolatos tevékenységek figyelemmel kísérése, támogatása, szükség szerint fizikai segítség nyújtása 

sértheti a gyermek intim szféráját, ezért nagyon türelmesnek, megértőnek kell lennünk.  

A testápolás terén, akár a kéz, akár az arc megérintése, szintén válthat ki elutasítást a gyermek részéről, amit el kell 

fogadnunk, és nem szabad tolakodóan viselkedünk. A papír zsebkendő használatával kapcsolatban felhívjuk a 

gyermekek figyelmét, annak anyagára, hulladékként kezelése során szelektívként gyűjtésére. Az öltözködésnél fontos a 

helyes sorrend megismertetése, valamint az időjárás és az öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz 

igazítása. Minden korosztálynál fontos a fogápolás szokásainak megalapozása. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a 

tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Az 

óvodapedagógus bemutatja, megismerteti, és figyelemmel kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlődését. Mivel 

minden tevékenységet szóbeli megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell 

biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg. 

 

Testi nevelés 

A testi nevelés magában foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás), 

természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek egészségének, testi épségének védelmét, megőrzését, edzését. 

A testi nevelés egészséges életmódra nevelés hatékonysága maradéktalanul akkor érvényesül, ha a fejlődéshez 

szükséges optimális környezet biztosított. Ehhez rendelkezésünkre áll a Spartacus Sportuszoda egész területe, 

hatalmas zöld parkja, a közeli játéktérrel, elkerített focipályával, többfunkciós esztétikus a biztonsági szabályoknak 

megfelelő játékokkal, sportszerekkel, valamint az óvoda épületén belül egy jól felszerelt tornaterem, tenisz és 

görkorcsolyapálya.  

 

Mozgás  

Mozogni lehet otthon, a játszótéren, az óvodában, a csoportszobában, az udvaron, a parkban. Fontosnak tarjuk a 

megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, jól szellőző öltözéket a szabadban és a teremben egyaránt. A 

mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások kialakítását.  

 

Az óvodapedagógus feladata – a dajkával megosztva -, hogy megteremtse a feltételeket a gyermekek egészséges 

fejlődéséhez.  

Évszakonként közeli kirándulásokat, sétákat szervezünk, változatos helyszínnel, megismertetjük a természetjárás 

szépségét a gyermekekkel, lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk. 

A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakításához szoktatjuk, és mintát 

adunk a szülőknek is. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk (pl. gyereknap, játékos 

családi sportversenyek, éves ausztriai síelések) ezzel is pozitívan befolyásoljuk a családi nevelést, a szabadidő hasznos 

eltöltését.  

 

Levegőzés 

A levegőzés élettani hatásán túl elősegíti többek közt a hangképző szervek fejlődését, a helyes légzés kialakítását. Az 

óvodapedagógus törekedjen arra, hogy a mindennapok során lehetőség szerint a gyermekek minél több 

tevékenységüket a szabad levegőn végezzék. A helyi adottságok szerint a játék, az étkezés, mozgás, sportok is a 

szabadban történhetnek.  
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Pihenés 

Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása – az altatás hangulatához illő mese, halk zene – a 

gyermekek egyéni alvásigényeinek és szokásainak figyelembe vételével, a szükséges tárgyi és személyi feltételek 

megteremtése.  

 

Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása 

A gyermek étrendjének minőségi és mennyiségi összeállítását évente egyeztetjük az étkezést biztosító szolgáltató 

képviselőjével. Preferáljuk a vitaminban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket nem csak főtt formában, hanem nyersen is. 

A nyers zöldségekből, gyümölcsökből a gyermekekkel közösen készítünk pl. frissen préselt, magas rosttartalmú 

gyümölcsleveket, gyümölcssalátákat, zöldségsünit, zöldségsalátát. 

 

A HACCP élelmiszerbiztonsági előírásokat betartva igyekszünk a gyermekeket a számukra eddig nem ismert ételek 

ízével, elkészítési módjával megismertetni, közvetlen modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerű táplálkozás 

kialakításához. 

 

Ennek megvalósításához elsősorban tájékoztatjuk a szülőket az étlapról. Óvodai rendezvények alkalmával a szülőkkel 

együtt is készítünk friss zöldség és gyümölcsételeket és italokat.  

 

Egészségvédelem, edzés 

A gondozási és testi nevelési, és a mozgás fejlesztési feladatok megfelelő ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermek 

egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására, pl. a környezet, a 

játékeszközök tisztán tartása, portalanítása, szükség szerint fertőtlenítése. A környezeti ártalmak kiküszöbölésére 

energiatakarékos izzók, keverőfejes csaptelepek felszereltetése, a csoportszobában minél több zöld növény 

elhelyezése, megfelelő páratartalom biztosítás, nyugtató hatású színharmónia. 

 

Lényegesnek tartjuk az anamnézis felvétele közben felderített ritkán előforduló, az óvodai közösségbe kerülést nem 

feltétlenül akadályozó betegségek (pl. krupp, allergia, asztmatikus tünetek, lázgörcs, epilepszia, cukorbetegség) 

regisztrálását, figyelemmel kísérését, alapvető tennivalók elsajátítását és a gyermek fiziológiás szükségletének 

biztosítását (pl. étrend helyes betartása), az egészséges életmód egyensúlyban tartásához szükséges környezet 

megteremtését. 

 

A gyermek testi épségének védelme és a baleset megelőzés magában foglalja a személyi és tárgyi feltételek 

biztosítását, az eszközök, használati tárgyak folyamatos és tervszerű ellenőrzését, valamint karbantartását, a 

hibaforrások megszűntetését. A gyermekeket önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük (erőszakmentes 

konfliktuskezelés, tolerancia). 

 

A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek érdekében lehetőség szerint 

minél több időt kell a szabadban tölteni, az időjárásnak megfelelő ruházatban. A víz edző hatását ki kell használni. 

Mindezeknél figyelembe kell venni a gyermekek közötti egyéni különbségeket, egészségi állapotukat. A szabadban 

töltött idő alatt nyáron fényvédő krémmel óvni kell őket a nap káros hatásaitól, nyáron erős UV sugárzáskor 11-15 óra 

között a gyermekek nem lehetnek sem a napon, sem az árnyékban.  

 

Az egészséges életmód alakításból adódó óvodapedagógusi feladatok  

 A gyermekek életkorának megfelelő párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé tevő optimális életritmus 

kialakítása a napirendben. 

 Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportban. 

 A gyermekek szükségleteinek kielégítése a nap egész folyamán (pl. folyadék). 
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 A szokás-és szabályrendszer közös alakítása a gyermekekkel. 

 A kialakított szokás- és szabályrendszer betartásának figyelemmel kísérése, reális, a gyermek egyéni 

fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelése. 

 Önállósági törekvések támogatása. 

 A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása (kanál, villa, kés használata, csukott szájjal 

rágás, szalvéta használat). 

 Az étkezéseknél a zsír, a cukor arányának mérséklése. 

 A szülők meggyőzésével a szénsavas, túlcukrozott, serkentő szereket tartalmazó italok kiiktatása. 

 Az asztalterítés technikájára esztétikumára való odafigyelés. 

 A toalett használat intimitásának válaszfalakkal történő biztosítása. 

 Egyéni szükséglet alapján a toalettpapír használatában, a zsebkendő használatában segítségnyújtás. 

 Elegendő mennyiségű toalettpapír használatára való ösztönzés. 

 A fiúktól a wc deszka felhajtásának, a fiú szerepeknek megfelelő toalett használatnak elvárása. 

 A wc lehúzásának igénnyé alakítása, elvégzésének figyelemmel kísérése. 

 A gyermekek helyes kézmosásra, kéztörlésre szoktatása. 

 A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása. 

 A fogmosás technikájának megismertetése, mindennapos gyakoroltatása, a fogmosás eszközeinek rendben 

tartására serkentés. 

 A gyermekek környezetében csak annyi tisztítószer és egyéb vegyszer alkalmazása, amennyi feltétlenül 

szükséges. 

 A fésű használatának bemutatása, gyakoroltatása, szükség szerint segítségnyújtás. 

 Erős napsütés illetve hideg, szeles időben – egyéni szükséglet szerint – a gyermekek bőrének krémezése. 

 A felöltözésnél, vetkőzésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás. 

 A gyermekek időjárásnak megfelelő réteges öltözködéshez szoktatása. 

 A szülők megismertetése a gyermek egészségét szolgáló ruházatnak jellemzőivel: lehetőség szerint 

természetes anyagból készüljön, kényelmes legyen, gumírozása ne legyen túl szoros, a cipő tartsa a gyermek 

bokáját. 

 A ruhák összehajtásának, az öltözőszekrényben való rendben tartásának megismertetése, elvárása. 

 A gyermekek levegőzésének biztosítása minden nap - 10 fokig. 

 A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellőztetése, légpárásító, illóolajos mécses használata. 

 Lefekvés után mesélés, majd testközeli jelenlétével simogatással, a gyermekek érzelmi biztonságának 

nyugalmi állapotának támogatása. 

 A gyermek balesetvédelmi oktatása rendszeresen, illetve az alkalomnak megfelelően. 

 Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, szüleinek értesítése. 

 

Feladataink továbbá 

 A gyermekek önmaguk és környezetük tisztasága és esztétikuma iránti igényük fejlesztése 

 Higiénikus szokások, szabályok megerősítése, kialakítása, az egész nap folyamán történik, ahol az önállóságra 

való ösztönzés és a pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. 

 Tisztálkodás, WC-használat, kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes, rendszeres végzésére 

nevelés az egészség megóvása érdekében történik, az intimitás tiszteletben tartásával és a nemi identitás 

figyelembevételével. 

 Megteremtjük, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen a gyermek, mely igazodik egyéni 

szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, kompetenciájához, fejlődési üteméhez. 

 A tevékenységekhez nyugodt, sürgetésmentes légkört teremtünk (csoportszobákban udvaron és más 

helyiségekben) ügyelve a hőmérséklete, a szellőztetésre, fényviszonyokra, páratartalomra, zajártalomra. 

 Az étkezési kultúra alakítása- és erősítésekor a gyermekközösség mintaadó erejére is építünk. 



VIZIMANÓK ÓVODA                       Pedagógiai Program 2016. 

 
 9            

 

 A korszerű táplálkozásra a közétkeztetésben is törekszünk, ami kiegészül a rendszeres zöldség és 

gyümölcsnapokon való, nyers formában történő zöldség és gyümölcsfogyasztással is. 

 A tisztított víz fogyasztására egész nap folyamán lehetőséget teremtünk, ösztönözzük a gyermekeket az 

elegendő mennyiségű vízfogyasztásra. 

 A pihenés feltételeinek megteremtése az egyéni és közösségi érdekek összehangolásával történik, figyelembe 

véve a gyermekek életkorából fejlettségéből adódó különbségeket. 

 Délutáni pihenést segíti a rövid mese- vagy a halk zene vagy altatódal, énekhallgatás. 

 A zavartalan pihenés érdekében biztosítjuk a megfelelő méretű ágyakat, takarókat, és az „otthont jelentő”, és 

balesetveszélyt nem rejtő „játékalvókák” használatát. 

 A szabad levegőn való tartózkodás fontos eleme a napirendünknek. 

 A túlzott UV-sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a szabadlevegőn. 

 Fontosnak tekintjük, hogy a gyermek cipője megfelelő minőségű, állagú és biztonságos legyen. 

 A mindennapi mozgásnál a mezítláb való mozgást alkalmazzuk, amennyiben a terem vagy a terep erre 

lehetőséget biztosít. 

 A mindennapos spontán és szervezett mozgás kiemelt szerepet kap a nevelési rendszerünkben. 

 Rendszeres orvosi ellátás szervezése, szűrővizsgálatok jogszabály szerint 

 Pozitív viszonyulások kiépítése az orvossal, a gyógyító eljárással kapcsolatban 

 Prevenció és korrekció szükségességének felmérése. 

 

Óvodánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse az óvodásgyermekek kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődését, támogassa a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a 

környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást 

gyakoroljon a személyiséget érő változásokra. 

 

Siker kritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Szükségleteit képes késleltetni. 

 Szükségleteit képes önállóan kielégíteni. 

 Toalett használatakor a fiúk lehajtják a WC deszkát, és állva végzik a kisdolgukat. 

 WC-zést követően a kislányok és kisfiúk is használják a toalettpapírt. 

 Tisztálkodási eszközökre vigyáz, tisztán tartja, használat után a helyére teszi. 

 WC-zés és egyéb szennyező tevékenység után kezet mos, a kezét szárazra törli. 

 Önállóan öltözködik, vetkőzik, ha kel,l segítséget kér. 

 Cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik. 

 Ruháját igyekszik összehajtva a helyére tenni. 

 Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani. 

 Kulturáltan étkezik. 

 Szívesen fogyaszt zöldségeket, gyümölcsöket, magvakat. 

 Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára. 

 Nem szemetel. 

 Igényévé vált a rendezettség, tisztaság, ápoltság. 

 Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül. 

 Életkorának megfelelően edzett. 

 Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat. 

 

 

 

 



VIZIMANÓK ÓVODA                       Pedagógiai Program 2016. 

 
 10            

 

Az érzelmi, az erkölcsi nevelés és a közösségi nevelés biztosítása  

 

Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának minősége. A felnőtthöz 

fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus 

tevékenységet tesz lehetővé. Ezért fontosnak tartjuk az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az 

óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

                                           

Valljuk, hogy a környezet, az öröklés mellett a fejlődés egyik potenciális forrása. A környezetet pontosan, 

valóságszerűen megismerni, a cselekvés, a kép, a szó egységében lehet. Ez lehetővé teszi, hogy az évszázadok alatt 

felhalmozott egyetemes, nemzeti, etnikai értékeket, hagyományokat, szokásokat átadjuk, közvetítsük a gyermekeknek, 

alapozva aktivitásukra, érdeklődésükre. Óvodai nevelésünk messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család 

és óvoda szoros együttműködésére törekszik. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az 

együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot. Programunkban fontos a gyermek korai, óvodáskort 

megelőző testi- lelki fejlődésének alapos ismerete. Ennek egyik eszköze a személyiséglap és a családlátogatás. 

Ezekből információt kapunk az óvodába lépés előtti anya-gyermek, és család-gyermek kapcsolatról, a gyermek 

élettörténetéről. A későbbiek során – napi tapasztalatokkal kiegészítve – hasznosítja az óvodapedagógus a gyermek 

jobb megismerésének érdekében a fejlesztési feladatok megtervezésében. Az óvodában az értelmi biztonságot nyújtó 

légkör megteremtéséhez az óvodapedagógus- részben átvállalja az anya szerepét, empatikus, meleg, elfogadó, 

szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekkel. Fejlesztő munkája során arról gondoskodik, hogy a gyermek 

tapasztalatai változatos tevékenységformák közben gazdagodjanak.  

 

A gyermek „én központúsága” alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban emocionális alapon fokozatosan 

kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képessé válik másokkal is törődni. Az együttéléshez 

szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejlődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz 

való helyes viszonyulást. Ezt alapozzák meg a kooperatív megoldásra ösztönző páros és kiscsoportos tevékenységek.  

Ezáltal minden kisgyermeknek lehetősége van: 

 Kommunikálni társaival a közös tevékenység során, számos tapasztalatot szerezni az eredményes, 

kölcsönösen elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálni saját, hiteles és célravezető kommunikációs 

formáikat. 

 Megtanulni a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz, a jobb munkakapcsolat 

kialakításának érdekében. Ez erősíti a pozitív viszonyulást, és jelentős mértékben elősegíti a szocializációt. 

 Megtanulni a kritika mások számára elfogadható formában történő kifejezésének módját, és a kritika 

elfogadását. A társaktól érkező pozitív visszajelzés egyben önerősítő, önbizalom növelő hatásával hozzájárul a 

személyiség kibontakozásához. 

 Észrevenni, hogy a közös tevékenységben közreműködő társak sokféle színes egyéniségek, egymástól eltérő, 

saját kulturális környezetükből származó értékeiket képviselők. 

 Megtapasztalni, hogy a problémának több megoldása is lehet, attól függően, milyen szempontból közelítjük 

meg. 

Célunk: 

 Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése, az óvodapedagógus és dajka példaadásával 

és helyzetteremtésével. 

 A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése. 

 A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. 

 A szülőföldhöz fűzőző pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése, átörökítésének 

biztosítása. 

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

megbecsülésre nevelés. 
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 Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos nevelési igényű, 

hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az 

egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával, valamint szükség esetén megfelelő 

szakemberek közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása. 

 A kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő tevékenységek által történő személyiség 

kibontakoztatás. 

 

Erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban 

 Programunkban nem csak, hogy el kell viselni a „másságot”, de együtt élünk a sokszínűséggel, sőt örülünk a 

többértékűségből fakadó színes életlehetőségeknek. Ez pedig nem más, mint az eltérő szokások, nyelvek, 

kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy 

csoport (esetünkben egy gyerekcsoport) együtt kell, hogy éljen napi több órán át. Nem célunk az eltérő értékek 

összemosása, egyesítése, nem célunk az „egyformásítás”, de célunk az együttműködés, a jó közérzet, a 

cselekvésre (játékra) késztető légkör kialakítása. 

 Véleményünk szerint csak az az óvodai csoport válhat közösséggé, amelyikben minden egyes gyermek 

önmagában biztos, önálló és mindenkinek vállalható szerepet tölt be. Egyént nevelünk tehát, de az egyén 

érdekei csak a „másik” összefüggésében ér valamit, csak a többiekkel való relációjában válik jelentőssé. A „mi-

tudatban”benne van „én-tudat” is, az „én-tudat” pedig, adott esetben, „mi-tudattá” alakulhat. 

 Nevelésünk szerint a szokásrend kialakítása, és az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai erkölcsi nevelés 

alapja. Az egyes szokások, együttélési normák „betartatása” tehát nem azonos időben zajlik az azonos életkorú 

gyerekeknél sem, viszont az egyes értékek, szabályok felnőtt általi megítélése azonos kell, hogy legyen. A 

„kettős mérce” eleve ellentmond az erkölcsnek. Ezért pl. mindenképpen fel kell venni a szemetet a földről, 

mindenképpen segíteni kell, ha valaki elesik stb. A differenciálás tehát abban nyilvánul meg, hogy kitől, milyen 

szinten várjuk el ezeket a cselekedeteket. Véleményünk szerint az egyes reakciók megerősítése, illetve a 

sajnálkozás, ha az adekvát cselekvés elmarad, segítheti és meggyorsíthatja a belsővé válást. Véleményünk 

szerint az igazán hatékony dicséret a megelégedés, az öröm és sosem a tárgyi jutalom, mint ahogy a szokások 

elmaradásánál vagy be nem tartásánál sem jó, ha büntetést kapnak a gyerekek. A többiek, a gyerekcsoport 

tagjai amúgy is kifejezik az egyes cselekedetekhez való viszonyukat, ami szintén a pozitív vagy negatív 

megerősítés egy szocializált formája, és ez az állapot már maga a közösségi érzés állapota.  

 Nevelésfilozófiánk szerint ebben az életkorban elegendő, ha az erkölcsiség az egymásra figyelésben, az 

együttműködésben, segítségadásban megnyilvánul, illetve néhány együttélési szabály betartásában. 

(köszönés, játékeszközök helyrerakása stb.) A normák kialakulása és alkalmazása a mindennapok része, 

áthatja magát a gyermeki életet. 

 Ebben a teljesítményközpontú, elanyagiasodott és individualizált világunkban fontosnak tartjuk a gyerekek 

erkölcsi fejlődésének elősegítését. 

 

Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a közösségi nevelésből adódó óvodapedagógusi feladatok  

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását 

és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

 Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. 

 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a 

gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a 

figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. 

 Óvodánkban a gyermek nyitottságára építünk, és ahhoz segítjük a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör kialakítása. 

 A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus, biztonságos berendezése. 
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 Személyiségének szeretetteljes, empátiás kisugárzása, odafigyelő „anyapótló” magatartása. 

 Spontán szociális tanulásban a komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki viselkedésbe. 

 Környezetvédelmi, viselkedési és magatartásformák alakítása. 

 Az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

 Az udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazásának figyelemmel kísérése. 

 Erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása. 

 A gyermek önálló véleményalkotásának és döntés fejlődésének támogatása. 

 Gyakorlat közeli helyzetek teremtésével az interperszonális kapcsolatok kialakításához szükséges készségek, 

képességek alakítása. 

 Társas kapcsolatok formálásának segítése, az összetartozás élményének mélyítése, a „mi tudat” alakítása. 

 Páros és kiscsoportos feladat helyzetek teremtése, kooperatív technikák alkalmazása. 

 Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése. 

 A konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspirálás. 

 A tehetséges gyermekek kibontakozásának támogatása. 

 A családdal való együttműködésre való törekvés. 

 Egyeztetett időpontban fogadóóra tartás, tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről. 

 Szülői értekezlet tartása évente min. kétszer. 

 Anamnézis felvétele bizalmas légkörben a szülővel. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Ismeri a közösségben megkívánt alapvető viselkedés kultúrát. 

 A csoport szokás és szabályrendszerének ismeretét, magatartásában is érvényesíti. 

 Szereti, és korának megfelelően védi a természetet, megbecsüli és tiszteletben tartja az élővilágot, szívesen 

ápolja a növényzetet, gondoskodik az állatokról. 

 Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni. 

 Szükség esetén segíti az arra rászorulót. 

 Konfliktushelyzetet mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg, szükség szerint felnőtt 

segítségét kéri. 

 Érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni. 

 A felnőtteket és munkájukat tiszteli. 

 A közösség érdekében szívesen vállal megbízatást, munkát. 

 Alakulóban a feladattudata. 

 Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló meghozatalára. 

 Bátran, de kulturáltan mondja el véleményét. 

 Igényes a saját tevékenységeivel szemben. 

 Szívesen játszanak vele a többiek. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus viselkedés jellemzi. 

 Szívesen kommunikál. 

 Érkezéskor, távozáskor köszön. 

 Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat. 

 Megtalálja a helyét a közösségben, abban jól érzi magát. 

 Képes társaival kooperatívan együttműködni. 

 Türelemre, kitartásra képes. 

 A szülőkkel való kapcsolat a kölcsönös bizalom, tisztelet, és elfogadás elvén működik. 
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Anyanyelvi az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés célja az anyanyelv szeretete, ismerete a kommunikációs kedv fenntartásával, továbbá 

az inger- és élmény gazdag környezet megteremtésével, az érzékelés észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség, és a mozgás fejlődésének folyamatos biztosítása. Valamennyi értelmi képesség, 

különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül a kultúra átadás hatásrendszerében az óvodai nevelési 

módszerek segítségével elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros 

kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával. 

A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. Csak kellő nyelvi fejlettséggel 

rendelkező gyermekek lesznek ugyanis képesek az alap-kultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a 

gondolkodás egyik eszköze.  

A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja, a kapcsolat felvétele, az információ eljuttatása 

a másikhoz, a társ reakcióiból (kommunikációs és metakommunikációs) a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen 

szintű mélyítése.  

A kommunikáció és metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, helyettesítik, mélyítik vagy 

semlegesítik a szóbeli közlést. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes 

példájával (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés) kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a 

gyermekek közti kommunikációt, teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse 

szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (pl. érzelmeket jelző gesztusok, arckifejezések, 

testtartások). 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése, és 

a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel ( a 

javítgatás elkerülésével ) - az óvodai  nevelő tevékenység egészében jelen van. A gyermek beszéd – és kommunikációs 

képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös, vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermek 

számára a közösségben.  

Célunk 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerelése, célirányos bővítése. 

 Kognitív képességek fejlesztése:  

o egyre pontosabb, valósághű észlelés, 

o figyelem, összpontosításra való képesség, 

o valósághoz közelítő képzeleti működés, 

o reproduktív emlékezet, 

o problémamegoldó és kreatív gondolkodás, 

o az alakuló fogalmi gondolkodás. 

 A beszédkedv felkeltése és fenntartása. 

 A beszéd, hallás és szövegértés fejlesztése. 

 Kapcsolatfelvétel támogatása az információ eljuttatásának segítése a másikhoz verbális és nonverbális 

eszköztár kialakításával. 

 

Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai  

 Ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában ( funkcióiban ) lemaradt, vagy tartósan stagnál  

( ez nyomon követhető fejlettségmérő lapon ) abban az esetben vissza kell térnie a gyermeknek arra a 

fejlettségi szintjére, amelybe még biztonságosan mozog ( vagyis a mozgáshoz, a cselekvéshez ) és 

fokozatosan terhelve nehezítve a feladatokat kell őt eljuttatni a következő szintre. Időt és lehetőséget kell 

biztosítani az egyik területen hiányosan elsajátított vagy gyakorlásra szoruló ismeretek más területen történő 

elmélyítésére korrigálására.  
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 A korrigálható lemaradások nagyrészt megelőzhetőek azzal, hogy azok természetes módon fejlesszék a 

gyermek képességeit (pl. mozgásos játszóeszközök, logikai játékok).  

 

Az anyanyelvi az értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvodapedagógusi feladatok 

 Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják a gyermekek a 

gondolataikat. 

 Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása. 

 A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként előhívható. 

 A természet és a társadalmi környezet jelzéseinek nonverbális közléseinek megismertetése. 

 A gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére építés. 

 Az egyéni érdeklődési kör figyelembe vétele. 

 Figyelem- összpontosításra motiválás. 

 A pszichikus képesség struktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok 

tervezése és beépítése a gyakorlatban. 

 A gyermeki kérdések megválaszolása. 

 Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése. 

 A gyermekek szókincsének bővítése. 

 Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása, játékban. 

 A társ verbális és nonverbális reakció megértésének segítése. 

 Nyelvtanilag helyes, jól érthető tiszta beszéddel mintaadás. 

 Migráns gyermekek egyéni fejlesztése, a magyar nyelv megismertetése terén. 

 Szakmai kapcsolattartás a logopédussal, fejlesztő pedagógussal. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése. 

 Képes vizuális auditív differenciálásra. 

 Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni. 

 A keresztcsatornák működése korának megfelelő. 

 Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. 

 Figyelme korához képest tartós. 

 Gondolkodására a probléma megoldására való törekvés, és a kreativitás jellemző. 

 Helyesen, tisztán, érhetően beszél. 

 Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. 

 Szókincse korának megfelelő. 

 Jól használja a metakommunikációs eszközöket. 

 Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel. 

 Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját. 

 A közölt információt megérti. 

 A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja. 

 Bátran kérdez. 

 Verbális emlékezete korának megfelelő. 

 Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is elmondani. 

 Ismeri és használja az udvariassági szavakat. 

 Tud szemkontaktust teremteni és tartani. 

 Élményeit és gondolatait el tudja mondani. 

 A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket és képes magát megértetni. 
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3. Az óvoda tevékenységi formái, és az óvodapedagógus feladatai 

 
A játék  

A játék fejlődése a fejlődés egészének tükre. A játék által közelíthetővé válik a fejlődés szenzomotoros, művelet előtti, 

műveleti szakaszainak minden lépése. A szakaszok ismeretén túl a játék teszi megfigyelhetővé azokat a minőségi 

ugrásokat, amelyek ugyan nem a szakaszok határai, hanem inkább egy bizonyos fejlődési folyamatosság lassú 

átmintázódásának elemei. A mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, a gondolkodás, azon belül a 

fogalmi gondolkodás és a beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba ágyazódik. 

A játék mind a szocializációt, mind az értelmi fejlődést egyaránt tükrözi. Az egyszerű gyakorló, majd utánzó játékoktól 

vezet a szimbolikus játékokon keresztül a szabályjátékok világába, de ez az út csak elvi hierarchia, a gyakorlójáték soha 

nem hal el, a szimbolikus játékok nagy időszakában már megtalálhatók az egyszerűbb játékszabályok. Az 

egyidejűségben rejlik a játék színességének titka, lehet valami nagymozgásos, tűnhetne gyakorlónak, de ugyanakkor 

szimbolikus és szabály által vezérelt is egyszerre. 

 

Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása: 

 Gyakorlójáték: fejlődik nagymozgása, finommotorikája, mozgáskoordinációja, térészlelése, tapintásos észlelése, 

verbális készsége. 

 Szimbolikus szerepjáték: alakul szocializációs készsége, kommunikációja, erkölcsi, akarati tulajdonságai, kognitív 

képességei. 

 Konstruáló játék: alakul szem-kéz koordinációja, finommotorikája, térészlelése, alak- és formaállandósága, rész és 

egész viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, vizuális memóriája. 

 Szabályjáték: fejlődnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai, szocializációs készsége. 

 

A játék elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, akarati, szociális, társas 

fejlődéstől. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és a tudat kialakulásától. Az én tudat, a kompetencia, az 

autonómia kialakulása a másik nézőpontjának megértése, előre történő figyelembevétele, szociális hatékonyság 

(modellnyújtás, modellkövetés) a szociabilitás fejlődése formálják a gyermeki tudat szociokognitív, azaz értelmi és 

szociális összerendezettségét, önszabályozó, alkalmazkodó funkcióit. 

 

A mi szemléletünkben az egészséges, harmonikusan fejlődő gyermekek esetében tehetséggondozást, az egyéni szintek 

kibontakoztatását, a kreatív önkifejezés fejlődésének lehetőségét támogatjuk, ehhez adunk érzelmi biztonságot, 

ingergazdag környezetet, és biztosítjuk a szabad játék és korai tanulás minden feltételét. 

 

Az egyenlőtlen fejlődés, a mozgás, a percepció, a gondolkodás, a viselkedés részfunkció zavara, szindróma 

együtteseinek fennállásakor a plasztikus, fejlődőképes idegrendszer öngyógyító tendenciái erősítését támogatjuk. A 

feltételek kialakításával, a tevékenységek szervezésével, de elsősorban a gyermek saját aktív tevékenységén keresztül 

segítjük a fejlődést. Fejlődési hátrányaik megszüntetése a mi feladatunk, annál is inkább, mert a percepció és a 

gondolkodás összerendeződésének szenzitív időszaka az óvodáskorra tevődik, ennek kompenzációja, korrekciója 

kisiskolás korban már a megkésettség vagy az akadályozottság feloldásával való küzdelem. 

 

A gyermek a játékában vérmérsékletének, aktuális idegélettani, érzelmi állapotának megfelelően választ tevékenységi 

formát, közeledik a játékok végtelen tárházának valamelyik, számára kedves eleméhez. A gyermek idegrendszere 

pontosan szabályozza, hogy miből mit, mennyit, újat – e vagy a biztonságot nyújtó ismeretet preferálja az adott 

pillanatban. 

Programunk a játékot tekinti a tanulás elsődleges keretének. Ezért napirendünkben a folyamatosságot, rugalmasságot 

szem előtt tartva a párhuzamosan végezhető tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, melynek jelentőségét a játékra 

fordított viszonylag hosszú, egybefüggő idő adja. 
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A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvodapedagógus által kezdeményezett játék. Eltérés az 

óvodapedagógus szerepében található. 

 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti 

együttjátszásával, támogató, serkentő ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. 

 

Szabad játék 

Amikor az óvodapedagógus biztosítja a gyermek számára az önállóságot, szabadságot a 

 játéktevékenység kiválasztásában, 

 játékeszközök megválasztásában, 

 társak megválasztásában, 

 gyermeki játékelgondolás megvalósulásában, 

 játszóhely megválasztásában és kialakításában. 

 

A szabad játék folyamatosságának érdekében az óvodapedagógus hagyjon elengedő időt a játék befejezésére, az 

elmélyült játékot ne zavarja meg más tevékenység felkínálásával, és adjon lehetőséget a játék későbbi folytatására.  

 

Kezdeményezett játék 

Amikor az óvodapedagógus pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek egyéni érdeklődési 

körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel játéktevékenységet. Ennek a külső késztetésnek akkor van helye, 

ha a gyermek érdekében történik, mégpedig úgy, hogy azok elősegítik sajátos fejlődését, és találkoznak igényeivel. 

 A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztására, ezért tartsuk tiszteletben választását 

– jogában áll nem élni a felkínált játéklehetőséggel! 

 Alkotói pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot és önmegvalósítást számára. 

 A játék célja a gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése, figyelembe véve aktuális állapotát. 

 

A játéktevékenység célja- óvodapedagógus szemmel: 

 A tevékenységen keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének kibontakoztatása, 

kompetenciájának fejlesztése. 

 Érzelmi, akarati tulajdonságainak alakítása. 

 Szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása. 

 

A játék támogatásából adódó óvodapedagógusi feladatok 

Feltételek biztosítása: 

 Nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése, és folyamatos fenntartása. 

 Inger gazdag, cselekvésre inspiráló, a gyermek kíváncsiságát felkeltő, esztétikus, harmóniát sugárzó környezet 

kialakítása. 

 A játékok gyermekek által jól látható és elérhető helyen történő elhelyezése. Ez legyen áttekinthető, a 

játékfajták lineáris fejlődési sora – függetlenül a korcsoporttól – legyen megtalálható, az alapjáték és tartozékai 

kerüljenek egy helyre, ügyeljen a játékok optimális mennyiségére és a játékok cseréjére. 

 A barkácsolás, mintázás, rajzolás, festés, kézimunka, bábozás, dramatizálás eszközeinek elhelyezése olya 

módon, hogy a gyermekek bármikor szabadon választhassák. 

 Különböző tapasztalatszerzésre szolgáló egyéb anyagok biztonságos elhelyezése, például homok-asztal, víz-

asztal, a játékkal kapcsolatos szabály alakítása. 

 A játéktér olyan mobilizálható kialakítása, hogy a gyermekek játékigényüknek megfelelően maguk is szabadon 

átrendezhessék. 



VIZIMANÓK ÓVODA                       Pedagógiai Program 2016. 

 
 17            

 

 A csoportszobában is használható mozgásos játék biztosítása (pl. Henger bújáshoz, füles labda ). 

 Sokszínű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, mely élményforrás lehet a gyermek számára. 

 A gyermekek ismeretében élményként előhívó tárgyakról való gondoskodás. 

 A szülők szemléletformálása: ötletadás játékvásárláshoz. 

A játék támogatása: 

 A gyermek játékválasztásának tiszteletben tartása. 

 Reflektív személetű jelenlét a játékban: a gyermekjáték fejlődésének nyomon követése – differenciált reagálás, 

egyéni bánásmód megvalósulása. 

 A gyermeki fejlődés folyamatosságának, illetve megtorpanásának észrevétele. 

 Az egyes gyermekek és játszócsoportok játékának támogatása 

 Az új játék használatának megismertetése az érdeklődő gyermekekkel való együttjátszás során. 

 A gyermek aktuális fejlődési szintjéhez igazított képesség-struktúrák adekvát támogatása. 

 A kreatív önkifejezés fejlődésének segítése. 

 Modellértékű viselkedés, kongruens kommunikáció, úgy beszél és cselekszik, ahogy a gyermekektől is elvárja. 

 A gyermekek kérdéseire való odafigyelés, egyéni fejlettségükhöz igazodó válaszadás. 

 Csak szükség esetén történő beavatkozás, a játéktevékenység zavarása nélkül. 

 Ha a szituáció úgy kívánja, a gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt a játékban. 

 A játék fenntarthatósága érdekét szolgáló szabályrendszer a gyermekekkel együtt történő kialakítása. 

 Az egészséges versenyszellem megalapozása. 

 A gyermekek közti érzelmi kötődések, kapcsolatok támogatása. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Örömmel, önfeledten játszik. 

 Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni. 

 Építmény lemásolására képes. 

 Képes élményei eljátszására. 

 Szívesen vállal szerepet. 

 Betartja a társas viselkedés elemi szabályait. 

 Szabályjáték során betartja a szabályokat. 

 Másokat is figyelmeztet a szabályok betartására. 

 Egészséges versenyszellemben tevékenykedik. 

 Játékában elmélyült, kitartó. 

 Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik. 

 

Mozgás 

Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros 

manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi 

és a szociális képességek alakulását is. Az úszásnak, tenisznek, korcsolyának, karaténak, a tornának, játékos 

mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek a teremben és a szabad levegőn, 

eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján – az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. 

A sport számunkra a mindennapi élet része. Az úszás és torna minden csoportnak, minden nap van, a többi sport 

nagycsoportba lép be. 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük az irányított mozgásos 

tevékenységekkel. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt 

hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 
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A mozgásfejlesztés célja: 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése. 

 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása. 

 A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása. 

 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. 

 

A mozgásfejlesztés területei: 

 Szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben. 

 Sportfoglalkozáson. 

 Mindennapi mozgásban. 

 

Mozgásfejlesztés a szabad játékban: 

Célja: 

 hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá, 

 hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának legmegfelelőbb 

tevékenységet, 

 bátran, örömmel mozogjanak a csoportszobában, a medencében és a sportpályákon. 

 

Életkori jellegzetességek 

A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások és az úszás fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért elsősorban a csúszáshoz, 

bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket biztosítjuk a csoportszobában is. Ezek az eszközök lehetnek a „Mászóház” 

csúszdával, létrával ellátva, textil alagút, WESCO szivacselemek, ROTIKOM egy-egy elemének kombinációja, de akár 

tornaszőnyegek és a csoportszoba asztalai is felhasználhatók erre a célra. Ebben az életkorban a gyermekek gyakran 

kezdeményeznek csúszó, mászó, bújó játékokat.  

4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék fejlesztése. A szem-

kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, 

valamint a manipulációs barkácsoló tevékenységek is. 

Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő vesztibuláris központ spontán ingerlésével 

történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra nagyon jól használhatók az Ayres-terápia eszközei, 

különböző hinták, a Body Roll, a nagy fizikoterápiás labda, a füles labda, az ugróasztal, a lépegető, az elefánttalp, a 

billenő forgó korong. 

5-6-7 éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A játékban nagyon sok lehetősége 

nyílik ennek a spontán fejlesztésére, például ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, varrás, apró gyöngy fűzése, 

kicsi elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás. 

Az udvari játék, mozgás serkentése minden fejlettségi szinthez gondoskodunk eszközökről és lehetőségekről, így 

minden kisgyermek saját szabad választása alapján tevékenykedhet. Mászásra, bújásra készteti a gyermekeket például 

a „hernyócska”, járásra az emelt felületű farönk sor, egyensúlyozásra a láncos léptető híd, hintázásra a rugós játékok és 

mérleghinták. Tapasztalataink szerint szívesen próbálkoznak rollerezéssel, biciklizéssel, ehhez rollereket, 2 és 3 kerekű 

biciklit biztosítunk. A balesetek elkerülése érdekében a gyermekekkel közösen kialakítjuk a biciklizéshez kapcsolódó 

szabályokat. 

 

A bátorság, ügyesség, erőnlét kipróbálását teszi lehetővé a többfunkciós mászó vár. A labdajátékok sokaságát 

választják, például kosárra dobás, foci, kidobós, tollas, tenisz. 
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Mozgásfejlesztés a testnevelési játékokban és a mindennapi testnevelésben 

Célja: 

 a tervezett, szervezett, irányított testnevelési játékokkal a mozgáskultúra fejlesztése, 

 koordinált mozgás alakítása, 

 téri tájékozódás, oldaliság kialakítása. 

A testnevelési játékok (tevékenységek) anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű főgyakorlatokból tevődik össze és 

törekszünk a kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására. Óvodánkban a testnevelési tevékenységeket úgy 

alakítjuk ki, hogy legyenek benne az úszást segítő gyakorló elemek is, melyeket az úszóedző tanít.  

A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. A játék egy foglalkozáson 

belül sokszor megjelenik, a feladattól függően, hol mint eszköz, hol mint cél. A testnevelési játékok során alkalmat 

teremtünk speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is (lábboltozat-erősítés, 

gerinctorna). 

A tevékenységek megtervezésénél fontos, hogy a fejlesztő feladatok természetesen illeszkedjenek a testnevelés 

anyagához. Tudjuk, hogy a gyermekeknek sok mindent meg lehet tanítani, de fejlődésüket csak akkor segítjük, ha a 

megfelelő időben a megfelelő tevékenységeket végeztetjük velük. 

A 3-4 évesek testnevelési játékának anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. Ezért ennél a 

korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Például különböző járások, futások, csúszások, mászások 

talajon, szereket, tárgy alatt vagy fölött, szer megkerülésével. Az egészséges személyiség fejlődéséhez hozzátartozik, 

hogy a gyermeknek önmagáról egyre pontosabb információi legyenek. A testnevelési játékok (tevékenységek) 

alkalmával a legtermészetesebb módon ismerkedhet meg testrészeivel és azok funkcióival. 

Ezért alkalmazhatóak jól a testséma fejlesztő programból a következőek: 

 a testrészek ismeretét célzó gyakorlatok (például „Járjatok a sarkatokon!”, „Ütögessétek a talpatokat a 

földhöz'”). 

 a tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (például „Álljatok a babzsák mögé!”, „Hasaljatok a padra!” ) 

 test személyi zónájának alakítása (például „Emeljétek a babzsákot a fejetek fölé, vegyétek át a másik 

kezetekbe!”) 

Ebben az életkorban külön nem tervezzük az észlelés fejlesztését, hiszen a nagymozgások végrehajtása közben 

spontán fejlődik. 

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos megismerése. Ennek érdekében sok 

olyan gyakorlatot tervezünk, amikor különböző irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. 

Például futás, jelre sorakozás az óvodapedagógus előtt (az óvodapedagógus helyzetét mindig változtatja) szökdelés 

padok körül, fák között hullámvonalban. Elhelyezkedés különböző szereken, formákban. 

A mozgásfejlesztésnél előtérbe kerül: 

 az egyensúlyérzék fejlesztése, például különböző mozgások végzése emelet felületen, forgások, fordulatok, 

testhelyzetváltozások, futás közbeni megállások, 

 szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok, például babzsák feldobása, elkapása, célbadobás, 

egyensúlyozó járás létra fokai között, célba ugrás. 

A testséma fejlesztő programból kiemelt helyet kap az oldaliság gyakorlása. A kicsiknél még csak az „egyik-másik” 

megkülönböztetést használjuk. Itt már a „jobb-bal” kifejezéseket is, de a csuklójukon lévő jelhez igazodva. Például 

„Emeljétek fel a szalagos jobb kezeteket!”. A csukló megjelölése a kezességtől független. A pontos eligazodás miatt 

azonban fontos, hogy mindig ugyanarra az oldalra kerüljön a szalag. Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 

éveseknél, de még mindig nem kiemelt feladatként. 

Az 5-6-7 éveseknél azonban az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb. Ebben az életkorban az alaklátás, 

formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. Ezek közül az egyes gyakorlatok csukott szemmel is 

elvégezhetőek. Például labdagurítás a test körül jobb és bal kézzel, csukott szemmel is. Körforma kialakítása 

szalaglengetéssel, karkörzéssel test előtt, test mellett, csukott szemmel is. Új feladatként jelentkezik a finommotorika 

fejlesztése. Ez nagyon lényeges fejlesztési terület, mivel a finommotoros koordináció az írás megtanulásának alapvető 

feltétele. 
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Testnevelési foglalkozásokon ezt természetes módon a szerek különböző forgásmódjával, kisebb testrészekkel végzett 

mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jól használhatók erre a célra a különböző méretű labdák, botok, szalagok. 

A játékok során lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére is. A bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a 

tevékenység pontos megnevezését, és elvégzik a látott, hallott feladatokat. 

Óvodánkban kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a gyerekek sokoldalú, szakszerű mozgásfejlesztésére, melyet a sport 

segítségével valósítunk meg. Magánóvodánk speciális sporttal kombinált nevelési programjában kiemelkedő szerepet 

játszik a sport. 

A rendszeres úszás, zenés-táncos aerobik, korcsolyázás, görkorcsolyázás, karate- és tenisz előkészítő segítségével a 

gyerekek mozgáskoordinációja és edzettsége, koncentrációs képességük különlegesen magas szintre kerül az 

óvodánkban eltöltött évek alatt. 

Az úszás meghatározó szerepet játszik mindennapjainkban. A gyerekek naponta, két csoportban, a 5-35-perces 

foglalkozáson vesznek részt. A kiscsoportban a legfontosabb cél, hogy a gyerekek megszeressék a vizet és a 

rendszeres mozgást. A tanmedencében és a mélyvízben párhuzamosan szoktatjuk a vízhez a gyerekeket. 

Az egész kicsik az első évben sok játékkal és „rávezető gyakorlattal” vízbiztonságot szereznek a kisvízben, megtanulják 

a kar- és lábtempó alapjait, beugrálnak a vízbe, megszeretik a vizet. A nagyobbak megtanulják a hátúszást a 

mélyvízben. Elkezdjük a mellúszás és a gyorsúszás tanulását. Biztonságosan beugrálnak és kiúsznak a mélyvízből. A 

középső csoportosok egyre többet úsznak a mélyvízben. Míg a tanmedencében gyakoroljuk a mell- és gyorsúszás 

alapjait, a nagy vízben már folyamatosan úsznak háton. 

A nagycsoportban ovisaink már szinte csak a mélyvízben úsznak, bár a pillangó és a bukóforduló tanulásánál még a 

kisvízbe megyünk. Év végére szabályosan úsznak három vagy négy úszásnemben a gyerekek. Tudják a rajtokat és 

fordulókat, tudnak versenyezni és váltózni, de ami a legfontosabb: szervezetük különösen edzetté válik. 

 

A mozgásfejlesztésből adódó óvodapedagógusi feladatok: 

 A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe. 

 Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása. 

 A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség esetén felkeltése. 

 A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése. 

 A baleset elkerülésének érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a gyermekekkel közösen, 

majd fokozott betartatása. 

 Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a csoportszobában és az udvaron. 

 Lehetőség szerint az előtér kihasználása, szabályok kialakításával és figyelemmel kísérésével. 

 A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos tevékenységre inspiráló eszközök 

kiválasztása, folyamatos cseréje. 

 A mozgásfejlesztés anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az egyéni fejlettség aktuális 

állapotát. 

 A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon. 

 Oldaliságot jelző csuklópánt használata. 

 A testnevelés-foglalkozások anyagába testalkati deformitások megelőzésére speciális gyakorlatok beiktatása. 

 Tiszta, jó levegő biztosítása a tornateremben. 

 A futások, ugrások, dobások lehetőség szerint az udvarra történő szervezése. (arra az évszakra tervezi be, 

amikor már jó idő van!). 

 Tevékenységek irányításánál és értékelésénél differenciál, figyelembe veszi az egyéni fejlődési jellemzőket. 

 Szükség esetén a dajka segítségének igénybe vétele (baleset elkerülése!). 

 Az adott mozgásfejlesztő anyaghoz a prevenciós program fejlesztési feladatának hozzáigazítása. 

 Odafigyelés a gyermekek optimális terhelésére. 

 A mozgásfejlesztésben elegendő időt hagy a gyakorlásra, illetve megadja a lehetőséget a tevékenységből való 

kilépésre. 
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 A jól ismert, készségszintű feladatok gyakorlására a köredzést, mint az egyik leghatékonyabb foglalkoztatási 

formát alkalmazzuk. 

 A mozgásfejlesztő tevékenység szervezése biztosítja a folyamatos mozgás lehetőségét, kiküszöböli a 

várakozási időt. 

 Kézi szerek használata 

 Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzék-fejlesztés, szem-kéz, 

szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepció-fejlesztés, finommotorika fejlesztés, 

keresztcsatornák fejlesztése. 

 Évente több (5-6) alkalommal versenyeken vesznek részt (pl. úszóverseny). 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Igényli a mindennapos mozgást. 

 Mozgása harmonikus, összerendezett. 

 Téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni. 

 Magabiztosan (csuklószalag nélkül is) alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket. 

 Ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani. 

 Fizikai erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő. 

 Kialakult a szem-kéz, szem-láb koordinációja. 

 Fejlett az egyensúlyérzéke. 

 Tud rollerezni vagy biciklizni. 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésére képes, vizuális memóriája korának megfelelően 

fejlett. 

 Ismer legalább egy labdajátékot (foci). 

 Ismeri legalább 2-3 kézi szer használatát (labda, ugrókötél, karika). 

 Érdeklődik több sportág iránt. 

 Képes alkalmazkodni társaihoz, korához képest fejlett az önuralma, toleráns, együttműködő, segítőkész. 

 Ismeri a csapatjáték szabályait. 

 Egészséges versenyszellemmel képes küzdeni. 

 Felkészült a versenysportra. 

  

4. Kultúraátadás 

Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve tudatosan átörökíti, közvetíti az örök emberi 

értékeket. Komplexitását elsődlegesen a környezet megismerésén keresztül biztosítjuk. Ebben a folyamatban az 

óvodapedagógus kiindulópontnak tekinti a természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat, 

hiszen a környezet a fejlődés forrása. Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva 

juttatja el a gyermeket egyéni és életkori fejlődési ütemét figyelembe véve magasabb szintre. A családdal való 

együttnevelés során az óvodapedagógus figyelembe veszi, hogy különböző otthoni környezetből érkeznek óvodai 

környezetbe a gyerekek. Tekintettel van a családban kialakult kulturális, világnézeti, nemzeti hagyományokra, 

figyelemmel kíséri és elősegíti ezek spontán gyermeki megnyilvánulásait, egymásra való hatását. 

 

Verselés, mesélés, dramatikus játékok 

A mese, vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a 

gyermekeknek. A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a 

gyermeket egymással és anyanyelvükkel. A mese – és versmondás lényeges elemeit – testbeszéd, tekintettartás, 

verbális emlékezet – az óvodapedagógus személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek. 

Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a bábozás-dramatizálás, melyen keresztül tükröződnek 

a gyermekek irodalmi élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal.  
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A gyermek kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, érzelmeit, ezáltal fejlődik személyisége. A bábozáshoz, 

dramatizáláshoz szükséges eszközöket, díszleteket, kiegészítőket saját maguk is elkészíthetik barkácsolás keretében, 

ezzel a játék örömét az önálló alkotás élményével fokozva. 

Tapasztalataink szerint a kisgyermek életében sok a személytelen televízió, videó, DVD, számítógép játékot és mesélést 

helyettesítő szerepe. A TV által közvetített műsorok válogatás nélkül kerülnek a gyermekek elé, ezzel fokozva 

feszültségüket, félelmüket, agresszivitásukat, és sok esetben helytelen mintát adnak. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk a 

szülők szemléletének formálását a semmivel sem helyettesíthető bensőséges kapcsolatot feltételező és alakító mesélés 

iránt. Ehhez folyamatosan ajánlunk népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveket. 

 

Célunk: 

 A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a 

biztonságos önkifejezés megalapozása. 

 A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése. 

 A magyar kultúra értékeinek átörökítése. 

 Interkulturális nevelés. 

 A szülők nevelési szemléletének formálása. 

 

Javasolt tartalom: 

 

3-4 évesek 
mondókák, mondókamesék, formulamesék, állatmesék, történetek, 

rövidke versek; ismerkedés a képes-mesés könyvekkel 

4-5 évesek 
mondóka, hangutánzó mese, párbeszédes mese, láncmese, 

egyszerűbb szerkezetű tündérmese, történetek, versek 

5-6-7 évesek kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, tréfás mesék, tündérmesék 

 

A napi tevékenység során az óvodapedagógus többször is mondhat – a helyzethez illő – mondókát, rövid verset, mesét, 

kitalált történetet. A főleg 3-4 éves korban nagy jelentőségű testi kapcsolat iránti gyermeki igény kielégítésén túl a 

simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók... ritmusa, lüktetése, egyszerű szövege nyugtatóan hat a gyermekekre. Az 

óvodapedagógus közvetítsen a gyermekeknek a természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat (mese, vers, 

elbeszélés). Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák kedvelt meséiket, de adjon 

lehetőséget az általuk kitalált történetek elmondására is, vagy a már ismertek másfajta cselekményszövésére, 

befejezésére is. 

 

A verselés, mesélés, dramatikus játékok tevékenységgel kapcsolatos óvodapedagógusi feladatok  

 Változatos irodalmi élmények közvetítése. 

 Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása. 

 Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választás, ezen túl mai kortárs irodalmi művekből és a 

migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből. 

 Az irodalmi élmény befogadásához szükséges „szertartás” kialakítása. 

 Mobilizálható mesekuckó kialakítása. 

 Az irodalmi anyag kifejező közvetítése a gyermekek részére. 

 A gyermekek motiválása az irodalmi élmény befogadására. 
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 Szívesen dramatizál, bábozik. 

 Kiegészítő és bábeszközöket szívesen barkácsol. 

 A gyermekek mese- versalkotásra ösztönzése. 

 Képeskönyvek elérhetőségének biztosítása. 

 A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása. 

 Könyvtárlátogatások szervezése. 

 Színházlátogatások szervezése. 

 Irodalmi művek ajánlása a szülőknek. 

 A mesélés szerepének megismertetése szülői körben. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Örömmel várja a mesélést. 

 Mesekezdeményezésen szívesen vesz részt. 

 Képes kitartóan figyelni. 

 Emlékezetében megtartja az egyszerűbb mesefordulatokat. 

 Képes a folytatásos mese szálait felidézni. 

 Képes a folytatásos mese szálait, epizódjait összekötni. 

 Szívesen nézeget képeskönyvet. 

 A képeskönyvet megbecsüli, vigyáz épségére. 

 Szívesen mond verset. 

 Szereti a mondókákat. 

 Képes történeteket elmondani. 

 Képes meséket, történeteket alkotni. 

 Elkezdett történetet fantáziája segítségével folytatni tud. 

 Ismeri a színházi magatartás alapvető szabályait. 

 Nő a szülői mesélés gyakorisága. 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv 

kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi 

örökséget. A zenei képességfejlesztési anyag feldolgozása a népi gyermekdalok, valamint Forrai Katalin: Ének az 

óvodában és Gryllus Vilmos dalos füzete alapján történik. 

 

Fontos a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan, hogy gyermekeink örömmel, érzelmi gazdagsággal, 

felszabadultan énekeljenek. 

A tevékenységek megvalósítása során lehetőséget adunk a néptánc, népi játékok megismerésére is. 

A zenei nevelésre a nap bármely során lehetőség nyílik a különféle tevékenységekhez kapcsolva, a csoportszobában és 

az udvaron egyaránt. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek 

zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

 

A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését 

segítik. 

A gyermektánc a felfogásunkban a néptánc figurákkal való szabad mozgás örömét jelenti, oly módon, hogy minden 

táncos alkalom az együttes mozgás örömét adja a gyermekek számára. 

Az óvodai táncok elsősorban az ugrósok megismertetése jelenti, mert ezek egyszerű motívumokat tartalmaznak. Fontos 

a tánclépések mintaszerű bemutatása. 
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Célja: 

 A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása. 

 A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, szép mozgásának 

fejlesztése. 

 A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi hangszerek, néptánc 

megismertetése által. 

 

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc tevékenységből adódó óvodapedagógusi feladatok: 

 Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek összeállítása az életkornak 

és az adott csoport képességszintjének megfelelően. 

 

3-4 évesek 

 A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint távolságot, 

lehetőleg egyszerű negyed és páros nyolcad ritmusok 

váltakozásával. 

 A játékok elsősorban kétszemélyes (óvodapedagógus a gyerekkel ) 

jellegűek, illetve egyszerű utánzó mozgással kísért 

megszemélyesítő szerepjátékok legyenek. 

 6-8 mondóka, ölbeli játékok, 10-15 énekes játék, 1-2 műdal 

4-5 évesek 

 A dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy hatod távolságot, 

hangkészletében lehetőleg ne legyen félhang. 

 A negyed és a páros nyolcad mellett a negyed szünet és szinkópa 

is előfordulhat. 

 A játékok csoportos jellegűek: körjáték, szerepcserélő, 

sorgyarapító, párválasztó, néptánclépések 

 4-5 új mondóka, 12-15 énekes játék, 2-3 műdal 

5-6-7 évesek 

 A dalok hangterjedelme változatlanul nagy hatod távolságban 

mozogjon, de hangkészletében már megjelenhet a félhang is (fá és 

ti ). A negyed és nyolcad mellett megjelenhet a tizenhatod is. 

 Ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, sor és 

ügyességi, esztétikus mozgást igénylő párjátékok, néptánclépések 

 4-7 új mondóka, 15-18 új énekes játék, 3-4 alkalomhoz illő műdal 

 

 Az óvodában is játszható énekes népszokások és hozzá tartozó táncok válogatása: szüreti mulatság, 

pásztorjáték, farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas. 

 Ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség és a harmonikus, szép mozgás alakítása. 

 A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei készségfejlesztő 

játékokkal. 

 Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása. 

 Friss levegő biztosítása. 

 A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elengedő hely kialakítása. 

 A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, esztétikus, motiváló hatású, élményt előhívó eszközök 

biztosítása. 
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Óvodapedagógusi feladatok korcsoportonként, a hallás – és ritmusérzék fejlesztése terén: 

 

3-4 évesek csoportjában 

 Fejleszti hallásukat magas-mély reláció, halk-hangos különbségek 

felismertetésével. 

 Motívum-visszhang, egyszerű dallammotívumok 

visszaénekeltetésével. 

 Hangszerek hangjának, eltérő zörejhangok felismertetése és 

megkülönböztetése. 

 Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés, 

tempókülönbségek ( gyors-lassú) érzékeltetésével, játékos 

mozdulatokkal. 

 Egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátíttatása. 

 Ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek használatának 

bemutatása és gyakoroltatása. 

 Ritmusmotívumok – egyszerű beszélt és énekelt – 

visszatapsoltatása. 

4-5 évesek csoportjában 

 Fejleszti hallásukat az oktáv és kvint távolságok érzékeltetésével. 

 Halk-hangos megkülönböztetésével, beszéd, ének és taps 

formájában. 

 Zenei emlékezetüket dallamfelismeréssel, dallambújtatással 

fejleszti. 

 Finomabb zörejek, egymás hangjának és a természet hangjainak 

felismertetése. 

 Az egyenletes járás és tapsolás összhangjának megteremtésével 

fejleszti ritmusérzéküket. 

 Gyors-lassú tempótartás képességének alakítása beszéd, ének és 

mozgáson keresztül. 

 Táncos jelleg mozdulatok alakítása. 

 Ritmushangszerek használatával a szem-kéz koordináció és 

finommozgás alakítása. 

 Ritmus és dallam motívum visszatapsoltatása és 

visszaénekeltetése. 

 Dallamfordulatok kitalálására ösztönzés. 

5-6-7 évesek 

csoportjában 

 Fejleszti hallásukat a magas-mély dallam vonalának térbeli 

érzékeltetésével. 

 Gyors-lassú és a halk-hangos fogalompárok együtt gyakoroltatása. 

 Dallamfelismertetés kezdő motívumról vagy belső motívumról. 

 Dallambújtatás gyakoroltatása hosszabb és rövidebb egységekkel. 

 Motívum visszaénekeltetése kitalált szöveggel csoportosan és 

egyénileg. 

 Sokféle zörejek és zenei hangok felismertetése, kis eltérések, 

irányok, távolságok, közeledések, távolodások függvényében. 

 Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés és ritmus 

megkülönböztetésével és összekapcsolásával. 

 Dallam felismertetése a dal ritmusáról. 

 Gyors és lassú tempó tartatása mérőegységnek megfelelően, 

negyed, nyolcad lépéssel. 



VIZIMANÓK ÓVODA                       Pedagógiai Program 2016. 

 
 26            

 

 Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák 

alakítása, játékos táncmozdulatok gyakoroltatása. 

 Tánc közben a zene ritmusának, lüktetésének átvételére motivál. 

 Törekszik arra, hogy táncban a párok összehangoltan, és a több 

pár egymáshoz igazodjon. 

 Változatos ütőhangszerek használatával a dalok ritmusához 

alkalmazkodás képességének fejlesztése. 

 Dallammotívumok hangsúlyainak kiemeltetése tapssal, járással, 

játékos mozdulatokkal. 

 Ösztözni saját szövegű dallam kitalálására, zenei kérdés – felelet 

játékra. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat, néptáncot 

 Bátran énekel, akár egyedül is. 

 Korához képest tisztán énekel. 

 Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő. 

 Megkülönbözteti a zenei fogalompárokat: halk-hangos, gyors-lassú... 

 Mozgása esztétikus, ritmust követő. 

 Auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete és intermodalitása fejlett. 

 Szívesen hallgat zenét. 

 Képes érzékeltetni az egyenleges lüktetést. 

 Felismeri néhány hangszer hangját. 

 Maga is képes egyszerűbb hangszerek használatára (dob, cintányér, triangulum). 

 Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódód dalokat, táncokat, dalos játékokat, rigmusokat. 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

A gyermekek ábrázolótevékenysége a vizuális nevelési lehetőségek legfontosabbika, mégis csak egyik, meglehetősen 

szűk dimenziója, hiszen a vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja. Az ábrázolótevékenység a tárgyi világ 

megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermek számára. 

Programunkban a vizuális látásmód fejlesztésére, az önkifejezési mód megtalálására naponta nyílik lehetőség a 

mindennapi tevékenységekben, a csoportszobában és az udvari játék során egyaránt. 

 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a 

műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 

gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

 

Célunk: 

 A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezéséhez a lehetőségek biztosítása. 

 Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása. 

 A helyes ceruzafogás elsajátítása. 

 

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységből adódó óvodapedagógusi feladatok: 

 Megfelelő helyet, időt és eszközt biztosít a gyermekek számára. 

 Az ábrázolás eszközeit a gyermekek által elérhető helyen tartja. 

 Párhuzamosan végezhető tevékenységként lehetőséget ad a szabad alkotásra. 
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 Megtanítja az ábrázolótevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú ruha feltűrése, 

védőköpeny használata, kézmosás, védő asztalterítő... 

 A higiéniás szokások betartását figyelemmel kíséri. 

 A 3-4 évesekkel megkedvelteti a rajzolás, festés alapjait, a mintázás alaptechnikáját, nyomdázást, tépést, 

ragasztást. 

 A 4-5 éves gyermekek körében formálja a képalkotást, megismerteti a vágás, hajtogatás, egyszerűbb fonás, 

varrás és gyöngyfűzés alapjait. 

 Az 5-6 éves gyermekeknél a képalkotás különböző, változatos technikákkal történő készítését erősíti (pl. festés, 

Mozaik, kollázs, nyomatok) és megismerteti a szövés technikáját, valamint a többféle technikai megoldást 

igénylő barkácsolást. 

 Az óvodapedagógus bemutatja a gyermekeknek az életkoruknak és egyéni érdeklődési körüknek megfelelő 

műalkotásokat, a Budapestre jellemző épületeket, hidakat. 

 A gyermekeket rácsodálkoztatja a szépre, esztétikusra. 

 A gyermekek által létrehozott alkotást pozitívan értékeli, elfogadja. 

 Ösztönzi a gyermekeket a színek széles skálájának használatára. 

 Az alkotókedvet ötleteivel, javaslataival, egy-egy inspiráló eszközzel segíti. 

 Az 5-6-7 éves gyermekeknek saját eszközt és saját gyűjtődossziét biztosít. 

 A váratlan eseményeken alapuló ábrázolási kedvet rugalmasan kezeli. 

 Az udvaron is megteremti a lehetőséget az alkotásra. 

 Támogatja a gyermekek kezdeményezését csoportos alkotásra. 

 Balkezes gyermeket nem erőltet jobb kézzel való munkálkodásra. 

 Az ábrázolás során különösen figyel a diszgráfia tüneteire, észleléskor jelzéssel él a pszichológus felé. 

 Nagy odafigyelést tanúsít a helyes ceruzafogás iránt, szükség esetén 3 oldalú ceruzafogót ad a gyermekeknek. 

 Mintázáshoz többféle anyagot is használ (vizes homok, gyurma, agyag, gipsz). 

 A mintázási kedvet különböző természetes anyagokkal, kiegészítőkkel növeli (termések, magvak, fűszerek, 

szárított és préselt növények). 

 A csoportszoba, öltöző, mosdó és folyosó esztétikumának alakítása és fenntartása során formálja a gyermekek 

ízlését, környezettudatos szemléletét. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Bátran, szívesen használja az ábrázolás eszközeit. 

 Élményeit képes megjeleníteni. 

 Szem-kéz mozgása összerendezett. 

 Helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót. 

 Ismeri a különböző technikákat, azokat képes alkalmazni. 

 Ismeri a hat alapszínt, azt bátran használja. 

 Megfelelő a finommotorikus képessége, nem görcsös, biztos a vonalvezetése. 

 Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete, intermodalitása korának megfelelő. 

 Szívesen alkot közösen a többi kisgyermekkel, ötletet, javaslatot saját döntése alapján mérlegel. 

 Ábrázolása során kitartó, akár több napon keresztül is képes munkálkodni. 

 Alkotás közben ügyel környezete és saját maga, munkája tisztaságára. 

 Szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti a környezetét. 

 Térlátása korának megfelelő. 

 Képes rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt alkotni. 

 Ismer 2-3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidat 

 Vonalvezetése balról jobbra halad. 
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A külső világ tevékeny megismerése 

A külső világon, környezeten értjük egyrészről a külső természeti környezetet ( természet, víz, levegő, talaj, növények, 

állatok ), másrészről a külső, ember alkotta, épített környezetet ( épületek, a tárgykultúra, műemlékvédelem, a 

téralkotás, az eszközök és anyagok ökológiája, környezetbarát szokások, hulladékkezelés, vásárlás és árucikkek, az 

emberi kapcsolatok, a városi környezet ). 

Tisztában vagyunk vele, hogy a nevelés nem megy egyik napról a másikra, tudjuk, hogy a szóbeli közlés a környezet 

alakításában nem lehet elsődleges, nem lesz belőle szokás, életforma. Életformára, környezettudatos, természetbarát 

életformára pedig magával a mindennapi élettel tudunk nevelni. A közvetlen élményeken alapuló tevékenység hatására 

fejlődik majd a gyermekek érzékenysége, és alapozódik meg a természettel együtt élni tudó és természetet védő ember 

szokása. 

A környezet minél átfogóbb megismertetése lehetőséget ad az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, az 

adott tájra, helységre jellemző néphagyományok közvetítésére. Hagyományok által őrizhetjük meg a tudást, a 

tapasztalatot, melyet elődeink felhalmoztak. Ha mindehhez hozzájárul az óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, 

empátiás készsége, színes egyénisége, továbbá az őt körülvevő felnőttek – különösen az érzelmileg közelálló dajka – 

pozitív példája, biztos, hogy gyermekeink megszeretik környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, lehetőségeikhez képeset 

védik, és megfelelő ismeretekkel rendelkezve eligazodnak benne. 

 

A külső világ tevékeny megismerésének témaköreit mindig az aktuális évszakok, napszakok, események, ünnepek 

határozzák meg. Nevelésünk során alkalmazkodunk a gyermek életkori sajátosságaihoz és egyéni fejlettségéhez, a 

megvalósítás az apró történéseken keresztül érvényesül. 

Az óvodánk szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. 

 A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építve a fejlődést elősegítő 

tevékenységeket tartalmaz a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséggel. 

 A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatokat kiemelten 

kezeljük a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és 

felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az 

épített és a természeti környezet védelme stb.).  

 Az óvodai nevelőmunkánk tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés 

elvei, tartalmi jellemzői.  

 A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan és kivel 

kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az igényeknek megfelelően 

megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, ismeretszerzés és alkalmazás modern 

módszereinek használata, kirándulások stb.) 

 A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján a cselekvő, 

felfedező tevékenységszervezés módszerével zajlik. 

 Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának 

megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, 

élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.) 

 Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a szülők bevonásával, a 

családdal való közvetlen kapcsolatban zajlik. 

 Óvodánk kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi hagyományaihoz. (természet-

ünnepek, egészségi jeles napok, madar-fák napja, a víz világnapja). 

 Az óvodánk dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit és ez a mindennapi munkájukban is 

megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a 

környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, megalapozására. (Kapcsold le a villanyt! 

Zárd el a csapot! Ne folyasd a vizet feleslegesen!) 
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 Az óvodaépületünk helyiségeinek berendezése tükrözi a környezetbarát szemléletmódot, Az óvoda 

berendezését az egyszerűség, a takarékosság a praktikusság jellemzi, helyi sajátosságok figyelembevételével 

a természetes anyagok felhasználása érvényesül. 

 A gyerekek által használt eszközöket vásárlásánál is prioritás a környezetbarát eszközök, játékok beszerzése. 

 Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van,  a természetsarokban a természet által adott 

„kincsekkel”. A gyermekek a munka tevékenységen belül növényápolási, feladatokat látnak el. 

 Az óvodánk udvara mentes az allergiát, a mérgezést és sérülést okozó növényektől. 

 Az óvodakertben a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a virágos kert. 

 A gyermekek kertgondozáshoz kerti szerszámokat használnak. 

 Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek játékának. 

Udvari árnyékolók és ivókút illetve a folyamatos vízívási lehetőség biztosított. A szabadban történő egészséges 

mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre minden nap a gyermekek számára. 

 Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen 

belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi 

előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát.  WC öblítők, hideg-meleg kevert csapvíz rendelkezésre áll. 

 A levegő illatosítására gyógynövények használjuk. (nem használunk hajtógázos légillatosítókat). 

 A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a veszélyes 

hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). 

 A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) 

megvalósul. 

 Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, a papír beszerzésekor az újra 

papír vásárlására törekszünk. 

 

Célunk: 

 A természeti és épített környezet megismerésével sokszínű tapasztalathoz juttatás, készségek, képességek 

kialakítása. 

 A természetet szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos viselkedés megalapozása. 

 

A külső világ tevékeny megismertetéséből adódó óvodapedagógusi feladatok: 

 Az új ismereteket a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési vágyára építi, 

illetve élményeikre, tapasztalataikra támaszkodik. 

 A meglévő ismereteket elmélyíti, rendszerezi. 

 Változatos tevékenységeket biztosít felfedezésre, megfigyelésre, megismerésre. 

 Témaválasztásnál figyelembe veszi a lakóhely, a környezet sajátosságait. 

 Módszereit, eszközeit a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítja: megfigyelés, játékos tevékenységek, 

szenzitív játékok, gondolkodtató kérdésekkel problémahelyzet előidézése, kísérletezés, vizsgálat. 

 Ünnepélyek és hagyományőrzés formájában közvetíti az egyetemes nemzeti kultúra értékeit, hagyományait. 

 Megtanítja felfedezni a környezet szépségét, harmóniáját. 

 Megláttatja az összefüggéseket és az ok-okozati viszonyokat. 

 A környezet és természet romlásának, pusztulásának példáit is megmutatja. 

 Megismerteti a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény -és állatvilág, valamint a tájvédelem 

meghatározó szerepét. 

 Környezetbarát szokások megalapozása, például takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral, ill. A 

hulladékkezelés, szelektálás. 

 Biztosítja az ismeretek sokszínű gyakorlását, alkalmazását. 

 A csoportszobában élő természetsarkot alakít ki – akvárium, terrárium, és ahol mindig csírázik, hajt, zöldell 

valamilyen növény. 
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 Az udvaron lehetőséget biztosít a kertgondozásra, ehhez megteremti a feltételeket. 

 Növények, állatok fejlődéséről, gondozásáról, hasznáról ismereteket nyújt. 

 Terepgyakorlatokat szervez, ahol a természettudományos ismeretek mellett az élővilág, az életközösségek 

megismertetésére motivál, észreveteti a legapróbb növényt, rovart, meghallatja a madarak hangját, más állatok 

neszeit. 

 A terepgyakorlatokon, kirándulásokon természeti kincsek gyűjtésére motivál ( lehullott termések, levelek, 

magok, tollak, fakérgek, kagylók, csigaházak, kőzetdarabok, kavicsok). 

 Az óvoda közvetlen környékére sétákat szervez, megismerteti a helyet, ahol az óvoda található, a helyet, ahol 

élnek. 

 Elemi közlekedési szabályokat gyakoroltat, közlekedési eszközökkel ismerteti meg a gyermekeket. 

 Múzeumlátogatásokat szervez. 

 Elősegíti a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a kortárskapcsolatokban és a 

környezet alakításában. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Tudja, hol lakik, mi a pontos lakcíme. 

 Tudja saját és szülei nevét. 

 Ismeri szülei foglalkozását. 

 Tudja óvodájának nevét. 

 Különbséget tud tenni az évszakok között. 

 Ismer a növény-és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó pár növényt és állatot. 

 Ismeri a közvetlen környezetében található növényeket, állatokat. 

 Ismeri a növényápolás és állatgondozás egyszerűbb feladatait. 

 Szívesen ápolja a növényeket, gondozza az állatokat. 

 Ismeri és betartja az elemi közlekedési szabályokat. 

 Felismeri a közlekedési eszközöket. 

 Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 Szívesen vesz részt terepgyakorlaton, kiránduláson, sétákon, kiállításon, rendezvényen. 

 

Matematikai tartalmú tapasztalatok 

Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik a kisgyermek, így szinte természetes módon 

ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy részük 

beépül beszédükbe. 

 

Célunk: 

 A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése, 

megtapasztaltatása. 

 A matematikai érdeklődés felkeltése. 

 A logikus gondolkodás megalapozása. 

 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismertetéséből adódó óvodapedagógusi 

feladatok: 

 A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása. 

 Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása. 

 Matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, megtapasztaltatása 

 A matematika iránti érdeklődés felkeltése. 
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 Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése. 

 A gondolatok, a probléma megfogalmazás, a pontos, egyértelmű, a gyermekek számára érthető közvetítése. 

 Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni fejlettségének, képességeinek 

figyelembevétele. 

 A gyermekek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika elfogadása. 

 Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés. 

 A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikorcsoportos szervezéssel. 

 Mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés elmondása. 

 A matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek megnevezése. 

 A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése. 

 

Matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek: 

1. A számfogalom előkészítése, megalapozása 

 Mennyiségek összemérése hosszúság, magasság, szélesség, vastagság, bőség, tömeg, űrtartalom szerint. 

 Halmazok összemérése, elemek párosítása. A válogatások során nyíljon mód a párosításra, számlálásra, a 

több, a kevesebb, ugyanannyi érzékeltetésére, gyakorlására. 

 Fedezzék fel a rész-egész viszonyát a válogatások, mennyiségek bontása során. 

 Játékos szituációkban számoljanak, bontsanak, mennyiségfogalmuk egyéni fejlettségétől függően a 6-10-ig 

számkörben mozogjon. 

 Sorba rendezett elemek helye a sorban, sorszámok megértése. 

 Mérések különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom. 

 

2. Tapasztalatszerzés a geometria körében 

 Szerezzenek tapasztalatokat gömbölyű és szögletes formákról, érzékeljék ezt testükön, tárgyakon. 

 Építsenek szabadon és másolással különféle elemekből. 

 Alkossanak síkban is szabadon, szerezzenek tapasztalatokat síkmértani formákról, fedezzék fel a rész-egész 

viszonyát. 

 Használják a logikai játékot, építsenek vele, fedjenek le felületeket. 

 

3. Tájékozódás a térben és a síkban 

 Irányok azonosítása, megkülönböztetése. 

 Játékok során figyeljék meg ezeket tükörben, fedezzék fel a tükörkép, szimmetria érdekességét, játszanak 

sokat a tükörrel. 

 Próbáljanak meg tájékozódni a labirintusokban is. 

 Fedezzék fel, hogy a sorozatok olyan rendszerek, amelyek életükben is felfedezhetőek. Hozzanak létre 

változatos sorozatokat játékokban színekkel, hangokkal, mozgással, formákkal. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 Logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelelőek. 

 Problémamegoldó készsége jó. 

 Számfogalma 10-es számkörben mozog. 

 Képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni. 

 Helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás megítélésének fogalmát: hosszabb-rövidebb, kisebb-

nagyobb, több-kevesebb.... 

 Ismeri az irányokat, és helyesen értelmezi feladatvégzése során: jobbra-balra, előre-hátra, lent-fent.... 

 Helyesen használja a névutókat. 

 Felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni, legalább 3 elemszámmal. 
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 Az alapvető formákat felismeri, azonosítja: kör, négyzet, téglalap, háromszög. 

 Képes részekből az egészet kirakni. 

 Ismeri az alapvető mértani testeket, azokat képes felismerni és megnevezni ( kocka, gömb, téglatest ). 

 Van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról. 

 Azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni. 

 

Munka jellegű tevékenységek  

A játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka 

jellegű tevékenység a szociális és kognitív készségek, képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésnek egyik 

lényeges színtere. A munka nem csak a gyermekre gyakorol hatást, hanem azzal kölcsönhatásban környezetére is, azt 

formálja, átalakítja tevékenysége során. 

 

Célunk: 

A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, kompetenciák alakítása. 

 Kognitív: pontosan értsék meg, mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök célszerű használatát, alakuljon ki 

összpontosítási képességük, munkaszervezési készségük. 

 Érzelmi-akarati: alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk. 

 Szociális-társas: alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk. 

 

A munka jellegéből adódód óvodapedagógusi feladatok: 

 Nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítása. 

 Megfelelő eszközök (célszerűség, méret, anyag) és azok hozzáférhetőségének biztosítása. 

 Elegendő munkalehetőség szervezése. 

 Megfelelő hely és elegendő idő biztosítása a munka elvégzésére a folyamatosság érdekében. 

 A munkafajták és azok mennyiségének fokozatos bevezetése. 

 A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor. 

 Kerti munkák szervezése, közben a növények növekedésének, fejlődésének, a fejlődésükhöz szükséges 

feltételek megteremtésének megfigyeltetése. 

 Növények gondozásának megismertetése, alkalmazására motiválás: öntözés, leveleinek permetezése, 

átültetés, szaporítás, csíráztatás, hajtatás. 

 Állatokról való gondoskodás megismertetése, alakítása: etetés, tisztántartás, gondoskodás a megfelelő 

életfeltételekről. 

 A munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális, a gyermekhez mérten fejlesztő hatású. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

Önkiszolgáló tevékenységek: 

 A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint elvégzik. 

 Étkezésnél helyesen használják a kanalat, a kést, villát, merőkanalat, szalvétát. 

 Öltözködésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a megkötéssel. 

 Az önkiszolgáló tevékenységekre fordított idő fejlettségük növekedésével arányosan csökken. 

Alkalomszerű munkák 

 Pontosan megértik, mit várunk el tőlük, és azt önállóan teljesítik. 

 Bonyolultabb feladatot is örömmel végeznek el, és annak szervezésében is önállóak. 

 Időnként olyan megbízatásoknak is eleget tesznek, amelyek otthoni előkészületet igényelnek. 

Közösségi munkák 

 A közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik helyes önértékelésük, önbizalmuk. 

 Naposi feladataikat önállóan, pontosan végzik. 
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 Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is. 

 Felelősi munkákat szívesen vállalnak ( például mosdó, élősarok ) és önállóan teljesítik. 

 A környezet rendjének megőrzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán tartásában (csoportszoba, udvar, óvoda 

környezete). 

 Vigyáznak játékaikra, és rendben tartják azokat. 

 Munka jellegű tevékenységeiket a felelősségérzet, a feladattudat és a kitartás jellemzi. 

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák: 

 A virágokat nem tépik le, hagyják az eredeti helyükön, eredeti szépségükben. 

 Szívesen ápolják a növényeket a csoportszobába, udvaron egyaránt. 

 Télen gondoskodnak a madarak táplálékáról. 

 

A munkafajták helyszínei: A munkafajták lehetőségei 

Épületen belül: pl. terítés, rendrakás az étkezőben, játékok helyrerakása a csoportszobában, 

csoportszoba díszítése, sepregetés, teremrendezés: szükség esetén székek, 

asztalok, szőnyegek átrendezésében való segítségnyújtás rendrakás a mosdóban, 

törölközők, poharak helyre tétele 

rendrakás az öltözőben, cipők helyre tétele, ruhák fogasra akasztása. 

Épületen kívül: pl. virágöntözés, ültetés, szabadtéri játékeszközök helyére hordása 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Értelmezésünk szerint a tanulás egyenlő a tapasztalatszerzéssel, mely a pszichikus képességstruktúrákon keresztül, 

sok-sok sporttal, mozgással és játékkal alakítható. Fontosnak tartjuk az ismeretek átadását, bővítését, de nem a 

mennyiséget tartjuk fontosnak, hanem a tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák 

fejlesztését. 

Célunk: 

 Az alap-kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlesztése. 

 Az ismeretek adekvát alkalmazására, felhasználására felkészítés, a gyermekek kompetenciájának alakítása. 

 Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása. 

 

A tanulási tevékenységből adódó óvodapedagógusi feladatok: 

 A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése. 

 Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének 

biztosítása. 

 Szokások alakítása utánzásos minta – és modellkövetéses magatartással és viselkedéssel. 

 Spontán, játékos helyzetek kihasználása. 

 A gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása. 

 Tervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra. 

 Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése. 

 Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembevétele a tevékenység felkínálása során. 

 Személyre szabottan, pozitív értékeléssel segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése. A tehetségígéretes gyermekek 

jellemző megnyilvánulása: 

o Intellektuális képességekben (szókincse, emlékezete, gondolkodása, kreativitása) 

o Speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, pszichomotoros, szociális) 

o Viselkedési jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység) 
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 A fejlesztést célzó pedagógiai feladatok: 

o A tehetség és megjelenési formájának felismerése 

o A gyermek segítése a továbbfejlődésben 

o Speciális szükségleteinek kielégítése 

o Intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése 

o A szülő segítése gyermeke nevelésében 

 Részképesség lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar időbeni kiszűrése, jelzés a megfelelő 

szakembereknek és az óvodavezetőnek. 

 

Sikerkritériumok (A fejlődés jellemzői óvodáskor végére) 

 A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

 Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított játékokban, tevékenységekben. 

 A tanuláshoz szükséges kompetenciák koruknak megfelelően fejlettek. 

 A részképesség – és tanulási zavaros gyermekek időben megfelelő szakemberhez kerülnek. 

 A tehetséges gyermekek is megtalálják a kiemelkedő képességüknek megfelelő tevékenységet. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

Célunk, hogy megfelelő iskolaérettségi szintet érjenek el gyermekeink, amit az előző tevékenységi formák megfelelő és 

szakszerű továbbadásával valósíthatunk meg.  

Az óvodáskor végére elérendő fejlettség: 

A testi fejlettség szintje: Az életkorának megfelelő alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, 

testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség kialakulása. 

A lelki képességek szintje: A gyermek lelkileg kiegyensúlyozott legyen, ismerje a viselkedés általános szabályait. 

Rendelkezzen a tanuláshoz szükséges képességekkel - szándékos bevésés, figyelem -, megfelelő 

kommunikációval, elemi ismeretekkel önmagáról és a környezetéről. 

Szociális képességek szintje: A gyermek szociális érettsége a környezete és társai felé irányuló elfogadásban, a 

velük való együttműködési- és kapcsolatteremtési képességében jelenik meg. Elsajátítja az alkalmazkodó 

képességet, a feladattudat kialakulóban van nála, és kezdenek kibontakozni az ismeretszerzési tevékenységekhez 

szükséges tulajdonságok.  

 

Értelmi képesség szintje: Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a 

felidézés. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, 

terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele. 

      A cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. 

 

Az óvodából az iskolába való átmenetet segíti az óvodai a nevelés: 

 a képességek, készségek megalapozásával, fejlesztésével 

 a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, kitartás, figyelem, fegyelem önállóság, szabálytudat, kommunikáció, 

együttműködés kialakításával 

 a tudás iránti vágy felkeltésével, szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával 

 

5. Az óvodai élet szervezése 

Óvodánkban a nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program alapján történhet, és a gyermek 

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg. Az óvoda 

teljes nyitvatartási idejében a gyermekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. 
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Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének figyelembevételével. 

Tekintettel arra a tényre, hogy homogén csoportok esetében az életkor adott csoportba sorolási szempont, ezért emellett 

figyelünk a nemek egészséges arányára, továbbá a szülői igények szakmailag mérlegelt kielégítésére. 

 

Napirend, hetirend 

Az óvodai tevékenységeket úgy szervezzük, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjunk tenni az óvodai neveléssel, a 

gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainknak. A hetirend nem napokhoz kötött tevékenységeket jelent, 

hanem egy-egy környezeti téma köré csoportosított ismeretek, tapasztalatok, élmények feldolgozását segítő 

tevékenységek rendszerét. 

 

A napirend, hetirend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok figyelembevételével, a 

helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik, kivéve a sporttevékenységek idejét, melyhez szigorúan ragaszkodunk, 

mivel a sportpályákat, medencéket béreljük. 

A program pedagógiai szemléletéből adódóan elsődlegesnek tartjuk a gyermek mozgásfejlesztését, ezért a legtöbb időt 

a napirendben erre a tevékenységre fordítjuk. Mivel az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe 

van – az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző dajkával - , ezért a napirend kialakulásánál ezt az időigényt is 

figyelembe vesszük. 

 

A jól kidolgozott napirend a maga rugalmas változásaival lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült 

tevékenykedésre, elegendő időt biztosítva arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezhessék, pontosan 

elvégezhessék. Az elmélyült érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz nyugalom, 

kiegyensúlyozott légkör, értelmes fegyelem szükséges. 

Napirend javaslat az óvodai programhoz: 

Nyitástól – ebédig 

 

(5-35 perces csoportos 

foglalkozások szervezése) 

Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a 

csoportban vagy a szabadban. 

Reggeli (Előtte és utána gondozási feladatok) 

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése, az 

óvodapedagógus által kezdeményezett cselekvő, felfedező, komplex 

játékos tevékenységek. Tevékenységekben megvalósuló tanulás.   

- mozgásfejlesztés (úszás) 

- beszélgetés 

- verselés, mesélés, dramatikus játék (drámajáték), bábjáték 

- rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

- a külső világ tevékeny megismerése, benne matematikai tartalmú 

tapasztalatszerzés 

Szabad játék és játékos mozgás a csoportszobában/ szabadban 

- Mindennapos szervezett mozgásos játéktevékenység, láb- és 

testtartást javító torna 

Ebéd (kb. 12-kor) 

 

Gondozási feladatok (testápolás) 

Ebéd 

Gondozási feladatok (testápolás) 

Ebédtől – Uzsonnáig 

(kb.12:30-14:30) 

Mese 

Pihenés, folyamatos felkelés 
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Uzsonna (kb.14:30-tól) Gondozási feladatok (testápolás) 

Uzsonna 

Gondozási feladatok (testápolás) 

Uzsonnától- Az óvoda zárásáig 

(kb.15:00-től) 

Szabad játék 

Mozgásos játékok a csoportszobában és a szabadban 

Választható párhuzamos tehetséggondozó gazdagító tevékenységek  

 

Cselekvő, felfedező kezdeményezett, komplex játékos tevékenységek (Játékba integrált tanulás) 

 Az egyes művészeti területek szorosan összekapcsolódnak, témájukat az évszakok és az ünnepek határozzák 

meg. 

 A szervezett tanulás munkaformái: frontális, mikro-csoportos, egyéni 

 A nap folyamán 6-7 óra szabad játék biztosítása mellett: 3-4 évesesk napi szervezett tanulási időkerete:30 

perc, 4-5 éveses napi szervezett tanulási időkerete:40 perc, 5-6-7 éveses napi szervezett tanulási időkerete:60 

perc 

Szervezett mozgásfejlesztés: 

 Délelőtt úszás összesen (max) 60 perc, vagy torna (max) 30 perc torna 

 Délután heti  egy alkalommal népitánc 

 

Szerdánként kulturális programot szervezünk az érdeklődő gyermekek számára. 

Heti rend javaslat az óvodai program nevelési gyakorlatához 

A hét 5 napjából: 5 nap játékba integrált tevékenységek komplex módszerrel 

 

Tevékenységi formák szervezési jellemzői 

Az óvodai tevékenységek szervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat, figyelembe vesszük a gyermek 

aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. Mindezek kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást 

biztosító módszereket alkalmazunk. 

 

A program működtetése során az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot vesszük kiindulópontnak. A játékban 

megvalósíthatók a különböző fejlesztési feladatok, melyekhez az óvodapedagógusnak megfelelő időt, helyet és eszközt 

kell biztosítania, valamint olyan légkört, ahol a gyermek felszabadultan tevékenykedhet és választhat a lehetőségek 

közül. 

 

A mozgásfejlesztésnél (sportoknál) a nevelő hatást használjuk ki. A gyermekeket fegyelemre fontosságára neveljük, 

mely során az összpontosításuk fejlődik, pontosakká, céltudatosakká válhatnak! 

Ez a tevékenységi forma megkívánja az óvodapedagógustól, hogy pedagógiai ismereteit folyamatosan bővítse, ismerje 

a gyermekek egyéni szükségletét aktuális fejlettségi szintjét, érzelmi állapotát, és ehhez igazítva differenciáltan előre 

tudjon tervezni. Tehát tudatosságot, nagyfokú szervezési készséget, áttekintőképességet és kellő kreativitást igényel. 

A tevékenységek közül egyedül a mozgásfejlesztés (sportokat) szervezzük kötött formában. Ennek indokai: 

A mozgás baleseti forrás lehet, ezért az óvodapedagógustól és edzőktől fokozott figyelmet igényel, ami párhuzamos 

tevékenységként nem megoldható. 

 

 

 

 

 

6. Személyi és tárgyi feltételek 

Személyi feltételek 
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 Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus 

irányítja. 

 Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így megszerzett ismereteket 

hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába. 

 Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, tapintat és az empátia. 

 Pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat a helyi óvodai programunknak megfelelően egyeztetik. 

 (Munkájukhoz szükséges legalább napi 2 óra átfedési idő, különösen a mikro-csoportos és párhuzamos 

tevékenységek megszervezéséhez, valamint a séták, kirándulások a környező világ megismeréséhez.) 

 A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megteremtéséhez bevonjuk a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. 

 

Elvárásaink az óvodapedagógusok felé: 

 segítő, támogató, elfogadó, megengedő attitűd 

 vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képessége 

 jó empátiás készség 

 gyermek- és családcentrikusság 

 környezettudatos szemlélet  

 csapatjátékos 

 sportot szerető  

 sportos légkör megteremtése 

 

Programunk sikeres végrehajtásához az alábbi személyi feltételek szükségesek 

BEOSZTÁS LÉTSZÁM 

Intézményvezető 1 fő 

Óvodapedagógus a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden 

csoportban óvodapedagógus foglalkozik, 

óvodapedagógusonként és csoportonként összesen 

napi két óra átfedési idővel. 4 fő 

Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 3 fő 

Logopédus 1 fő (óraadó) 

Testnevelő-edző 1 fő 

úszómester 1 fő (megbízással) 

 

A logopédus feladata: elsősorban a gyermekek beszédének szűrése a beszédfejlődés akadályoztatása szempontjából, 

ezek kezelése, másodszor középső csoport év végén, de legkésőbb nagycsoport elején dyslexia-prevenciós vizsgálat 

végzése minden egyes gyermeknél, szükség esetén annak szakszerű terápiája.  

 

A gyógy-testnevelő segíti a gyermekek és a pedagógusok munkáját, folyamatosan tartja a szülőkkel a kapcsolatot.  

Fejlesztőpedagógusunk feladata: a gyermekek szűrése, terápiája, fejlesztése egyéni foglalkozás keretében, csoporton 

belül és kívül. 

 

 

 

 

Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda külső, belső berendezése megfelel a gyermekek testméreteinek, szolgálja biztonságukat, kényelmüket, 

biztosítja egészségük megőrzését, lehetővé teszi a mozgás- és játékigényük kielégítését. 
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A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak, melyek megfelelnek a 

kötelező minimális eszköz – és felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. 

 Az óvodai alapeszközöket kiegészítve a program eredményességét, hatását erősítik a következő speciális eszközök: 

 Egész alakot láttató tükör: a testséma fejlesztés fontos és hasznos kelléke, sok játéklehetőséget hordoz 

magában. Segítségével a gyermek képet alakíthat ki önmagáról, testéről, fejlődik „én” tudata. 

 Fejlesztő játékok: A játékeszközök vásárlásánál fontos az óvodapedagógus tudatos odafigyelése arra, hogy 

melyik játék milyen részképességet fejleszt használatakor. 

 Mozgást fejlesztő tornaszerek, napi játékos használatra: A testnevelés-foglalkozásokon felhasznált eszközök 

közül néhányat célszerű a csoportszobában is felhasználni. Ezzel a gyermekek játékidőben is gyakorolhatják a 

mozgásfejlesztő feladatokat, illetve újabb játékokat is kitalálhatnak. 

 Hagyományos óvodai játékok, eszközök, berendezési tárgyak: A meglévő eszközök tudatosabb használata a 

program szellemében. Újak vásárlásánál is ezeket a szempontokat érdemes előtérbe helyezni. 

 Szakkönyvek, folyóiratok: Az újabb pszichológiai, pedagógiai, módszertani kutatások folyamatos figyelemmel 

kísérése elengedhetetlen a program korszerűsítése érdekében. 

 Sportolásra használt eszközök: Óvodánkban sok, a sporthoz használt eszköznek kell lennie. Ilyenek az 

úszáshoz a kralldeszkák, az úszógumik, a medencében használt különböző fejlesztő és segítő eszközök. Külön 

felszerelés kell a teniszhez, és a korcsolyához is. 

 

7. Az óvoda kapcsolatrendszere 

Az alapelveinkkel összhangban, saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés kiegészítéseként terveztük 

meg, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Szeretnénk 

gyermekeink fejlesztését a szülők együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. 

Ebben az együttműködésben felvállaljuk a kezdeményező szerepet. 

 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Jó esetben az óvoda folytatja és kiegészíti a megkezdett nevelési 

folyamatot. Sajnos gyakoribb a családban végbement funkcionális változások következtében, hogy az óvodára hárul a 

fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányok pótlása. 

 

Óvoda — családkapcsolata 

Családlátogatás 

A családlátogatás (amely a szülőkkel előzetes egyeztetés alapján történik) célja, hogy az óvodapedagógus megismerje 

a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól. 

 

Elfogadás (Beszoktatás) 

Célja: a gyermekek beilleszkedésének segítése. Eltérés lehet a családból, bölcsődéből, vagy más közösségből érkező 

gyermekek szocializációs szintje között. Az elfogadás támogatására azért van szükség, mert a gyermekek számukra 

ismeretlen új környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik. Az elfogadás időszaka a későbbi közösségi életet is 

meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával. 

Az elfogadás időszakának formái 

 nevelési év megkezdése utáni ismerkedés 

 anyás elfogadási időszak 

 fokozatos elfogadási időszak 

A fenti elehetőségekről a szülőket az óvodai beíratáskor tájékoztatjuk! 

 

Jeles napok, ünnepek az óvodában 

 Október 23. nemzeti ünnep 

 Márton nap 
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 Advent i ünnepi készülődés 

 Mikulás december 6. 

 Karácsony december 24, 25, 26. 

 Farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 

 Március 15. nemzeti ünnep 

 Víz világnapja március 22. 

 Föld napja április 22. 

 Húsvét- az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap 

 Madarak és Fák napja május 28. 

 Anyák napja május első vasárnapja 

 Gyermeknap  május utolsó vasárnapja 

 Ballagó gyermekek búcsúztatása 

 

Családdal együtt közös programok, ünnepek 

A közös programok, ünnepek célja lehetőséget teremteni a család és óvoda közötti kapcsolat kialakítására, 

elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb megismerésére, szemléletük formálására, nevelési elveik 

közelítésére. A közös programok nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett 

kirándulásokat, sportprogramokat, kulturális eseményeket s az ezekre való felkészülést. 

A közös programok, ünnepek hagyományai: 

 

 Márton-nap 

 Luca-napi vásár 

 versenyek rendezése 

 sportbemutatók, 

 karácsony 

 farsang 

 anyák napja 

 

Fontos, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból mind külsőségeiben, mind belső tartalmukban. 

 

Fogadóóra 

A fogadóórák célja a szülők tájékoztatása a gyermekek egyéni fejlődéséről. 

Óvodapedagógus vagy szülő kérésére előre megbeszélt időben, szülőnként.   

Személyre szabottan, igény szerint, időpont egyeztetés után történik. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan 

információk cseréjére, melynek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. A 

fogadóórát szülő és óvodapedagógus egyaránt kezdeményezheti. Minden évben legalább egyszer minden gyermek 

szülőjével fogadóórán találkozunk, ennek különösen középső csoportban van kiemelt jelentősége a következő évi 

várható beiskolázás miatt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően a szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről. 

 

Szülői értekezlet 

A szülői értekezlet célja az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb témák, feladatok, 

programok, esetleges problémák megbeszélése. Az óvodapedagógus feladata a szülők tájékoztatásán kívül véleményük 

meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele. A szülői értekezlet ideje a nevelési év elején az óvodavezető éves 

munkatervében kihirdetésre kerül. 

Óvoda ― iskola 
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 Pedagógiai programunk fontos eleme az iskolákkal való szoros és élő kapcsolattartás, mellyel az iskolába menő 

gyermekek zökkenő-mentes beilleszkedését kívánjuk elősegíteni. 

 Részvétel az iskolai bemutató órákon, tapasztalatcsere az iskolai programokról, tanítási módszerekről az 

óvodásgyermekek és óvodapedagógusok együttes részvételével. 

 

Óvodánk kapcsolatai más óvodákkal 

Kölcsönös tapasztalatcserékre, látogatásokra törekszünk más óvodákkal, hogy megismerjük nevelési programjukat, és a 

különböző nevelési módszerek megvalósításának módjait. 

 

Óvoda ― közművelődési intézmények 

Budapest város és környéke közművelődési intézményeinek kínálatából óvodánk úgy válogat, hogy az egyes 

programokat, lehetőségeket, a mindennapi nevelőmunkába beépítve, nevelési programunkat szolgálva használjuk fel. 

 Budapesti Állatkert és Budakeszi Vadaspark (környezeti nevelés) 

 Normafa (környezeti nevelés) 

 Színházak (anyanyelvi nevelés) 

 Múzeumok (vers-mese, vizuális nevelés, anyanyelvi nevelés, környezeti nevelés) 

 Könyvtárak (anyanyelvi nevelés) 

 Füvészkert (környezeti nevelés) 

 Természettudományi Múzeum (környezeti nevelés) 

 

Óvodánk kapcsolatot tart az alább felsorolt intézményekkel 

 Pedagógiai szak és szakmai Szolgáltatók 

 

Óvodánk egyéb kapcsolatai 

 Egészségügyi szervek: védőnő, gyermekorvos, gyermekfogászat, ÁNTSZ 

 Gyermekvédelmi intézmények: A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat óvodapedagógusaink a 

gyermekvédelmi felelős irányításával végzik. A konkrét feladatokat az éves gyermekvédelmi munkaterv tartalmazza. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 Magyar Úszó Szövetség 

 A Magyar Olimpiai Bizottság 

 Magyar Vízilabda szövetség 

 Úszó sportegyesületek 

 Vízilabda egyesületek 

 Műugró és műúszó egyesület 

 Egyéb sportegyesületek 

 

8. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Óvodánk óvodapedagógusai közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének felmérésében, megelőzésében és 

megszüntetésében. Ennek során, amennyiben a veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk 

megszüntetni, segítséget kérünk, együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 

A nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről, elérhetőségének 

helyéről, idejéről. 

Óvodánkban jól tervezett és szervezett a gyermekvédelmi munka, ami az esélyegyenlőség megteremtését szolgálja a 

preventív eljárásokkal a prevenció érdekében kitűzött feladatokkal.  

A gyermekvédelmi feladatok ellátását az óvodavezető által megbízott gyermekvédelmi felelős óvónők látja el. 

 

Célja: Feltárni azokat az okokat, melyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik. Sikeresen feltárni 
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azokat a körülményeket, amelyek a segítségre szoruló gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásolják. Megtalálni a 

segítségadás módjait. 

Az óvodás gyermekek családi helyzetének évenkénti felmérését a gyermekvédelmi felelős végzi, aminek a szempontjai: 

Az óvodások száma összesen.  

Ebből hány gyermek veszélyeztetett 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma 

Három vagy többgyermekes családban élők száma az óvodában 

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére 

és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek védelmének 

biztosítására irányuló tevékenység.  

 

A gyermekvédelmi program alapja a megelőzés. Az óvónők rendszeres kapcsolatot tartanak az óvoda orvosával, a 

szülőkkel, a gyermekvédelmi felelőssel és szükség esetén a szakellátással.  

 

Az óvodavezető feladata:    

 Az óvodai keretek között adjon meg minden segítséget a hátrányok csökkentéséhez. 

 Segítse a problémák megoldását, illetve a szociális ügyek intézésében segítsen.  

 Keresse a prevenciós lehetőségeket a veszélyeztetett státus kialakulásának esetleges megelőzésére.  

 A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekeket 

térképezze fel, szűrje ki, koordinálja a feladatokat.  

 A veszélyeztetettségi okokat mérje fel, vegye nyilvántartásba a gyermeket és közben a változásokat kísérje 

figyelemmel, ezekről az illetékeseket tájékoztassa. 

 Szükség esetén végezzen családlátogatásokat az óvónőkkel, készítsen környezettanulmányokat.  

 Tartson kapcsolatot a megfelelő gyámügyi szervekkel, Családsegítő Központtal, a Nevelési Tanácsadóval, 

Szakértői Bizottsággal, Gyermekjóléti Szolgálattal, orvossal, védőnővel az Önkormányzat Szociális 

Osztályával. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekeket 

feltérképezze a csoportban. 

 Fokozott toleranciával bizalmas kapcsolatot alakítson ki a gyermekkel. 

 Tapintatos, személyes kapcsolatot tartson a családokkal, akik segítséget kérnek, vagy segítségre szorulnak.  

 Ismerje meg és kísérje figyelemmel a család körülményeit. 

 Szükség szerint családlátogatásokat végezzen. 

 Kompenzálja a problémákat a családgondozás és az egyéni bánásmód keretei között. 

 A családot tartsa tiszteletben, a család nevelését segítse. 

 Titoktartási kötelezettségét tartsa be.  

 Az óvodavezetőt rendszeresen tájékoztassa, és évente számoljon be munkájáról a nevelőtestület előtt.  

 

9. A gyermekbalesetek megelőzése 

A nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerinti gyakorisággal (pl. kirándulás előtt) az életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetjük a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, 

a tilos és elvárható magatartási formákat. Felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrásokra. Az ismertetés tartalmát 

dokumentáljuk. 

Az óvoda házirendjében meghatározzuk a felnőttek számára azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekek 

óvodában tartózkodása során szem előtt kell tartaniuk. 
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10. Differenciálás, inklúzió, intregráció 

A differenciálás 

Programunkban a differenciált fejlesztés azt jelenti, hogy minden gyermek a maga módján, a maga ütemében, a maga 

képességei szerint tudjon fejlődni és ki tudjon kibontakozni. Véleményünk szerint a kiugró képességű gyerekek 

fejlesztése is ebbe a körbe tartozik, hiszen az elv azonos, mert mindenkit a maga szintje és képességei szerint kell 

nevelni. A kisgyermek fejlődésében nem hagyjuk figyelmen kívül az érést, amely a fejlődési folyamat sajátos, ám mindig 

jelenlévő jelensége. Tudjuk, hogy az érés során válik láthatóvá, hogy a fejlődés nem egyenletes, nem egyenes vonalú, 

felfelé tartó irány, hanem hol felgyorsuló, hol lassuló, időnként stagnáló, néha visszaeső vonulat. Legtöbbször nem 

tudható előre, hogy a személyiség mely összetevői fejlődnek majd „jól”, vagy mely összetevői alakulnak másképp, illetve 

azok mikor „hozzák be” magukat. A hagyományosan jól fejlődő jegyek és az eltérően fejlődők együttesen vannak jelen a 

személyiségben, valamint az egyes képességek sem egyszerre és nem egyenletesen fejlődnek. Óvodapedagógusaink 

tudják, hogy a kisgyermek tulajdonságainak, képességeinek változásai egyfajta diszharmóniát eredményeznek, amely 

csak látszatra nem harmonikus. 

 

Inklúzió 

Nevelésünkben az inklúzió azt jelenti, hogy a „minden gyerek más” elvet valljuk, és ez az elv programunk minden 

elemében érvényesül. 

 

Integráció 

Az integráció az inkluzív pedagógiai gyakorlatunk azon része, amely a többségtől bármilyen szempontból eltérő 

gyermekek elfogadását és a többséggel történő együttnevelését jelenti. Programunkban a differenciálás értelmezése az 

inkluzív pedagógia ez adja az integrációs nevelésünk ideológiai hátterét. Inkluzív pedagógiánkban a cél a gyermek saját 

szintjének maximumára való eljuttatása. 

Akkor eredményes a programunk, ha a gyermekek saját kereteiken, szokásaikon belül és azokkal együtt képesek 

fejlődni, egy nevelési szintéren belül, ahol többen (sokan) nevelődnek együtt. 

Ez a bánásmód egyénre tervezett pedagógiai gyakorlatot igényel, folyamatos visszacsatolást, nyomon követést. 

Álláspontunk szerint a tanulás során (a szociális tanulás esetében is) mindig az előzetes ismeretekre kell építenünk, 

amelyben benne van az egyén előtörténete, sorsa, kapcsolatrendszere, kontextusai, attitűdje, teljes személyisége. 

 

Az óvodai integráció mindennapjaiban a játékot tekintjük alaptevékenységnek. Az óvodai játék szabad, de nem 

szabados! Véleményünk szerint a gyermek játékát a spontaneitás, az öröm, az előkészítés jellemzi, ami nem más, mint 

egyfajta tanulás. Minden gyermek játszik, noha nem játszik minden gyerek egyformán. Éppen ezért a gyermek játékát 

folyamatosan megfigyeljük, és ez által ismerjük meg a gyermek személyiségét, kapcsolatait, társas magatartását, 

elmélyültségi fokát, verbális képességeit, gondolkodását, ismereteit, mozgását. Programunkban a játék megfigyelése 

elősegíti a differenciált tervezést, a konkrét célok, feladatok, módszerek, eszközök, időkeretek, munkaformák 

meghatározását. 

 

A pedagógus feladata a dajkák felkészítése és bevonása a kisgyermek nevelésébe. Óvodapedagógusaink érzelmileg 

azonosulnak az integrációval, elfogadják és természetesnek tartják. Fontosnak tartjuk, hogy megértsük a gyermek adott 

állapotának lényegét, és a fejlesztéséhez vezető utat. Az óvodapedagógusok feladata gyerekközösség és az érintett 

kisgyermek kapcsolatában az együttélés alakítása a mindennapi élet megszervezése és irányítása. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációja 

Célunk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek léte, nevelése és fejlesztése illeszkedjen az óvodai nevelésünk 

egészébe.  
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Mivel minden gyerek más, ezért szemléletünk alapja a differenciálás a kiemelt figyelmet igénylő gyermek 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

 kiemelten tehetséges gyermek 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek estében. 

 

Programunk felfogása szerint: 

 minden kisgyerek fejleszthető. 

 gyermek meglévő képességeiből indulunk ki 

A gyerekek fejlődésének nyomon követésekor megismerjük pillanatnyi fejlettségi állapotukat annak érdekében, hogy 

tovább lehessen fejleszteni őket. A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek is különbözőek, egyediek, ezért speciális nevelési 

megközelítést, egyéni bánásmódot igényelnek ugyanúgy, mint bárki más. 

A pedagógusaink értő figyelemmel fordulnak feléjük. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek, önmaguknak is kell 

cselekedniük önmagukért. Minden gyereknek joga van, életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő szinten, 

tisztában lenni saját állapotával, jogaival és lehetőségeivel. 

A gyerekek képességstruktúrájuk bizonyos területén, egy bizonyos szinten állnak, de lehet, hogy egy másik területen 

már más szintű fejlettséget mutatnak. A szintek belső tartalmát állandónak tekintjük, de a szintek és a gyerekek 

egymáshoz rendelését nem. 

 

Pedagógiaii programunkban a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése több irányban történik: 

Óvodánk elsősorban a sport nevelő hatására alapozza a fejlesztést. 

 A tevékenységorientált fejlesztés, gazdagító programok által (pl. zene-ovi, néptánc, vizuális nevelés, 

néphagyomány-ápolás) 

 A gyermekek spontaneitásából kiinduló fejlesztés. 

 A feladatorientált fejlesztés során az óvodapedagógus kompetenciájánál fogva a differenciálási szintekre és a 

képességfajtákra vonatkozó ajánlásokat variálja az adott kisgyerek fejlettségi szintjéhez, állapotához igazítva, 

figyelembe véve a segítő szakkompetencia (pszichológus, logopédus) útmutatásait. 

 Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség minél több szféráját próbálja bevonni a fejlesztésbe, oly módon, hogy 

a feladatot és a személyes élményt egy szituációba integrálja. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek nevelése 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 

Feladatok: 

 Bizonyos funkciók tartós stagnálása esetén visszatérni a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére, ahol még 

biztonságosan mozog, és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat el kell juttatni őt a következő szintre. 

 A lemaradások természetes módon történő fejlesztése sok mozgással, játéktevékenységgel. 

 Idő és lehetőség biztosítása a hiányosan elsajátított vagy gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való 

elmélyítésére, korrigálására. 

 

Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 

A tehetség korai jelei: 

Vannak gyerekek, akiknél már igen fiatal korban feltűnik, hogy adottságai valamilyen területen az átlagosnál lényegesen 

jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak szokatlan erőssége társul. Éppen ezért óvodás korban 

érdemes beszélni a tehetség, azaz „a tehetség ígéret” felfedezéséről, a személyiség optimális fejlesztéséről.  
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Fontos kérdés, hogy adottságaival később hogyan tud élni a gyerek, hiszen az adottság csak egy lehetőség, amely 

áldássá válhat a belső erők és a környezet hatásai által. Nem szabad ugyanis a tehetség kialakulásánál figyelmen kívül 

hagyni, hogy az adottságok csakis a pozitív, a gyereknek megfelelő környezeti hatások által fejlődnek képességekké, 

esetleg tehetséggé. 

 

Kiemelkedő szerepe van tehát: 

 a családnak 

 az óvodának 

 a társaknak  

A tehetséget gyakran – tévesen – kizárólag a kiemelkedő képességűekkel azonosították. 

A képességek azonban bármely fontos is csak egyik összetevőjét alkotják. 

Ezek az összetevők, amelyek állandó kölcsönhatásban vannak, a következők: 

 Átlagon felüli képességek (általános és speciális). 

 Kreativitás (eredetiség, rugalmasság). 

 Feladatkötelezettség (kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás). 

 

Tehetségre utaló jegyek az óvoda gyakorlatában: 

Az óvoda a maga kiegyensúlyozott légkörével, változatos, kötetlen lehetőségeivel akarva akaratlanul felszínre hozza a 

többet teljesítő gyerek adottságait, képességeit. 

Az óvodánkban a gazdagító tevékenység az alábbi területeken zajlik 

 Vizuális tevékenységben 

 Zenei tevékenységekben 

 Mozgásos tevékenységben  

Fontos szem előtt tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség diagnosztizálására kell törekednünk, hanem a 

lehetőségeket kell észrevennünk. Nem mérésekkel kell a gyerekek adottságait feltérképeznünk, hanem a hétköznapok 

során gyakorlattá vált megfigyeléseket kell a tehetség lehetséges jegyeinek szempontjából rendezni. Amit tapasztalunk 

nem biztos, hogy többlet képesség. Lehet, hogy csak a gyermek gondolkodásának fejlődési üteme gyorsabb.  

 

Az óvodapedagógusi feladatok, a tehetség felismerésekor 

 Továbbra is bátorító felnőttként viselkedik, beszélget a szülővel, tanáccsal, ötlettel látja el, biztatja, meggyőzi. 

 Lehetőséget ad a gyermeknek a tehetsége gyakorlására, maga módján fejleszti a gyermeket.  

 Tájékoztatja a következő intézményt a gyermekkel kapcsolatos felfedezéséről. 

 

A migrációs populáció integrációja 

A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait tekintve figyelembe vesszük, hogy az óvodai 

nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai Magyarországra települtek át, vagy szülei huzamosabb 

ideig vállalnak itt munkát.  

 

Óvodai nevelési programunkban olyan kompetenciák fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az eszköz jellegű 

(kommunikációs képességek fejlesztése) és a szociális kompetenciák (kötődés, érdekérvényesítés, társadalmi 

szerepekre való felkészítés) fejlesztése.  

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, a interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelmét. 

Feladatunk: A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése, fejlesztése a magyar 

állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel. 
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Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében 

 A család a szocializáció első színtere. 

 Erősítsük családi nevelést. 

 A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására törekszünk. 

 Személyes kapcsolat alakítunk ki a szülőkkel. 

 A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk. 

 A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben. 

 A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk. 

 

11. Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése 

Az óvodában a nevelés eredményességéhez a dajka munkája is hozzátartozik. Célunk az óvói és a dajkai munkakör 

összehangolása a pedagógiai munka hatékonysága érdekében és a dajkák nevelőpartneri rangra emelése. 

Programunkban konkrétan körülhatároljuk azokat a feladatokat, amelyeknél számíthatunk, a segítségükre egyértelművé 

tesszük a számukra, hogy mely pedagógiai kérdésekben van véleményezési, mely pedagógiai kérdésekben van döntési 

jogkörük. 

 

A dajka kompetens szerepköri feladatai 

 Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése. 

 A gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbítása. 

 A megszerzett ismeret és tudásanyag gyakorlati munkájába való beépítése. 

 Saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítése. 

 Lelki egészségének védelme. 

 Az óvodapedagógus útmutatása alapján alkalmazza az egyéni bánásmód elvét és a differenciált módszereket. 

 Segítse a gyermekek tevékenységét, támogassa az önállóságukat. 

 Váljék igényükké a rendszeres, folyamatos továbbképzésen való részvétel. 

 A továbbképzéseik anyagát alapvető mentálhigiénés ismeretekkel, önismereti, személyiségfejlesztő elemekkel 

bővítjük. 

 

12. A program tervezése 

A programunkhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok: 

 A vezető éves pedagógiai munkaterve, mely összefűzi az egyes csoportok éves pedagógiai munkáját. 

 Az óvodai program éves tervezése, az óvodapedagógusok által vezetett hivatalos csoportnaplóban történik. 

 Tervezés 1 évre: tevékenységek tartalmához szükséges anyagot tartalmazza. 

 Tervezés 3 hónapra: játék, munka, közösségi élet.  

 Tervezés 10 napos ciklusokban: Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása, reflexió. 

 Programunk fontos eleme, jogszabály szerint, az óvodás gyermekek fejlődésének folyamatosan nyomon 

követése, az egyéni „személyiség lapok” vezetése.  Indokolt esetben kezdeményezzük, a szülőnél a 

szakszolgálat igénybevételét. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének 

eredményét szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Feljegyezzük a gyermek fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat és félévente fejlesztési tervet készítünk. 

 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza 

a)  a gyermek anamnézisét, 

b)  a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), valamint az 

óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb 

megfigyeléseket, 

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

d)  amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést 

végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 
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e)  a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

f)  a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket, szülői aláírásokkal. 

 

Elkészítjük a gyermekek portfolióját, amely tartalmáról a szülőt félévente tájékoztatjuk. 

 Az 5.-6-7. életévüket betöltött gyermekek esetében DIFER mérést végzünk 

 

 A csoportnapló tartalma 

Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a nevelési évet, a 

csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás helyét és időpontját, az 

óvodavezető aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai körbélyegzők lenyomatát, a pedagógiai 

program nevét. 

Az óvodai csoportnapló tartalmazza 

a)  gyermekek nevét és óvodai jelét, 

b)  a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a 

négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, 

továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak, 

c)  a nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét, 

d)  a napirendet, a napirend szerinti tevékenységek időtartamát és a tevékenységeket, 

e)  a hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirendet napi bontásban, 

f)  nevelési éven belüli időszakonként 

fa) a nevelési feladatokat, 

fb) a szervezési feladatokat, 

fc) a tervezett programokat és azok időpontjait, 

fd) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, 

foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi 

elemeit, 

fe) az értékeléseket,reflexiót, 

g)  a hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás 

szempontrendszerét, az eredményt, 

h) a feljegyzést a csoport életéről. 

 

13. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Bármilyen hátrányos helyzetből származó lemaradás csakis szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny 

pedagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szülőket partnerré téve ellensúlyozható. A szülőkkel való együttműködés az 

otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, 

melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük és felelősségük van. 

Az óvodai programunk jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris 

megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens minden szakma szerepét egyenrangúan 

fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja. Így ösztönzi az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, 

melyek a szülőket támogatják, számukra erőforrást jelentenek, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat biztosítanak. 

1.  Szervezési feladatok 

1.1.  Integrációt elősegítő csoportalakítás 

1.3.  Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 

1.4.  A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 

 

2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 

részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások) 
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3.  Pedagógiai munka kiemelt területei 

3.1.  Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 

3.2.  Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés fejlődésének 

elősegítése) 

3.3.  Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, bizalom, elfogadás, 

együttműködés) 

3.4.  Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 

3.5.  Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

3.6.  Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, 

kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei) 

 

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

4.1.  Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, regisztrálása, szükség esetén 

szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia vizsgálat) kezdeményezése, megszervezése 

4.2.  Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel kialakított közös 

programok) 

4.3.  Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, könyvek gyűjtése, 

adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; rendezvények látogatása) 

4.4.  A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés 

 

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

5.1.  Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása) 

5.2.  Védőnői hálózat (korai képességgondozással kapcsolatos tanácsadás) 

 

6.  Óvoda-iskola átmenet támogatása 

6.1.  Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek megalapozása, a tanulási és egyéb 

részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, 

figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása) 

6.2.  Iskolaválasztás támogatása (szülők tájékoztatás)  

6.4.  A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében 

 

7.  Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

7.1.  Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

7.2.  A gyermekek egyénre szabott elfogadás (beszoktatásának) biztosítása 

7.3.  Rendszeres (napi, vagy heti) tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a 

foglalkozásokon. (Nyílt nap a csoportban, óvodában) 

7.4.  Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak, 

értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása 

7.5. Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése (Papa-mama klub, farsang, karácsony, anyák napja), 

 

8.  Intézményi önértékelés, eredményesség 

8.1.  Intézményi önértékelés készítése 

8.2.  Eredményesség (indikátorok teljesülése: hiányzás csökkenése, DIFER mérésnél a hozzáadott érték, 

iskolakezdés megfelelő időben az iskolaérettség elérése) mérése, elemzések készítése az éves óvodavezetői 

beszámolóban 
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9.  Várható hatások, eredmények  

9.1. A gyerekek beilleszkednek, biztonságban érzik magukat a befogadó óvodai közösségben.  

9.2. A szülők tapasztalják a befogadó környezet pozitív hatását, ezért ők is segítséget tudnak nyújtani a gyermek 

elfogadásában és fejlesztésében.  

9.3. Óvodánk nevelőtestülete megfelelő kompetenciával kezeli és fejleszti az átlagtól eltérő fejlődésű, helyzetű 

gyermekeket. 

 

14. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az óvodánk a pedagógiai program megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít az egyenlő bánásmód, az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. 

Óvodánkban tilos a jogellenes elkülönítés minden formája. 

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjük különösen 

a) az óvodai nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározásakor, a felvételi kérelmek elbírálásánál 

b) az óvodai szabályrendszer megállapítása és a követelménytámasztás során 

c) a teljesítmények értékelésénél 

b) az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 

c) a különböző juttatásokhoz való hozzáférés során 

d az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során 

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő konkrét feladatokat, 

melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi beszámolójában pedig értékeli azok megvalósulását, a 

szükséges korrekciókat megteszi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIZIMANÓK ÓVODA                       Pedagógiai Program 2016. 

 
 49            

 

15. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Jogszabályok jegyzéke 

 

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. 04. 25.) 

Törvények 

 A nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC törvény.  

 A gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény.  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

 

Rendeletek 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló  363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet.  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról. 

 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, 

etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 

 Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen 

intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról szóló 30/2012.(IX. 28.) EMMI rendelet. 

 Önértékelési kézikönyv óvodák számára  

 Az Óvoda önértékelési szabályzat 2017. (Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott, módosított 

önértékelési kézikönyv (harmadik kiadás) és országos tanfelügyeleti kézikönyv (negyedik kiadás) alapján 

módosultak 2017. évi önértékelések, elvárások). 

 Óvoda alapító okirata 2014. 

 Előző pedagógiai program 2016. 

 Óvoda szervezeti és működési szabályzata 2017. 

 Fenntartói utasítások. 

 Nevelőtestületi határozatok. 
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Érvényességi rendelkezések 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

A nevelőtestület. 2016. auguszus 28. kelt határozata alapján 

 

HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓL. 

 

A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai: 

1. Az óvodába járó gyermekek szocio-kulturális környezete nagymértékben megváltozik. 

2. A program beválásának eredményvizsgálatai szükségessé teszik a program módosítását. 

3. Mindenkori törvényi előírások megváltozása (jogszabályváltozás, alapító okirat tartalmi változása, óvodai nevelés 

országos alapprogramjának változása). A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell 

lefolytatni. 

 

Előírás a programmódosítás kezdeményezésére: 

- A nevelőtestület 50 %+1 fő írásbeli előterjesztést tesz az óvoda vezetőségének 

- A nevelőtestület határozatba foglalja a programban végrehajtott módosításokat. 

 

4. Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével. 

 

5. A Pedagógiai Program nyilvánossága: 

- A hatályba lépett Pedagógiai Programot-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, óvodahasználóval. 

- A Pedagógiai Programban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

- A hozzáférhetőség biztosítását helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 

Az óvoda pedagógiai programja nyilvános, a rövidített változata honlapunkon olvasható, a szülők a szülői értekezleteken 

tájékoztatást kapnak róla, illetve az óvodavezetőtől kikérhető. 
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16. Legitimációs záradék 

A Vizimanók Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2016 augusztus 28.-án kelt nevelőtestületi határozata 

alapján, a Vizimanók Óvoda Pedagógiai programját elfogadta. 

 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 29. 

        …………………………….. 

                Nevelőtestület nevében aláírása 

 

 

A Vizimanók Óvoda Pedagógiai Programját az intézmény vezetője jóváhagyta. 

 

Kelt::Budapest, 2016.. augusztus 29. 

         ……………………………. 

        Geletey Kinga           PH 

                Óvodavezető aláírása 

     

 

A Vizimanók Óvoda Pedagógiai Programjával a fenntartó, Lévai Anita egyetért. 

 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 30. 

                      ……………….. 

           Lévai Anita             PH 

         Fenntartó aláírása 

           

 

A Vizimanók Óvoda irattárában 2016/ 2/1./ iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők 

megismerték és véleményezték a Vizimanók Óvoda Pedagógiai Programját. 

 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 30. 

                           ……………….. 

         Szülők nevében aláírása 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Vizimanók Óvoda nevelőtestületei értekezletén 

Időpontja: 2016. augusztus 30.17.00-18.00  

Helyszín: Vizimanók Óvoda csoportszobájában  

Jelen vannak: jelenléti alapján 4 fő óvodapedagógus 

Igazoltan távollévők:0  

Igazolatlanul távol lévők:0  

 

Jegyzőkönyvvezető: ………………………………….  

Hitelesítő: …………………………………..  
 

Téma: Pedagógiai program elfogadása  

Napirendi pontok: 1. Pedagógiai Program tartalmának ismertetése.  

                   2. Pedagógiai Program megvitatása.  

 

 
Hozzászólások:  

A nevelőtestület a Pedagógiai Program elfogadásánál véleményezési jogát gyakorolta, az abban foglaltakat megismerte, 

azokkal egyetértett, és azt egyhangúan elfogadta.  

 

Határozat: 10/2016. sz. határozatával a nevelőtestület (4 igen, 0 nem és 0 tartózkodással) elfogadta a 100%-

ban a Pedagógiai Programot.  

 
Jelenléti ív  

 

mely készült  2016. augusztus 30.. 17.00- 18.00 a Vizimanók Óvoda csoportszobájában rendkívüli nevelőtestületi 

értekezletén  

Téma: Az óvodai Pedagógiai Program elfogadása. 
 

Név Beosztás 

  

  

  

  

 
 

………………………………………  
Geletey Kinga Óvodavezető 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Vizimanók Óvoda szülői értekezletén 

Időpontja: 2016. augusztus 30.18.00-19.00  

Helyszín: Vizimanók Óvoda csoportszobájában  

Jelen vannak: jelenléti alapján 4 fő szülő 

Igazoltan távollévők:0  

Igazolatlanul távol lévők:0  

 

Jegyzőkönyvvezető: ………………………………….  

Hitelesítő: …………………………………..  
 

Téma: Pedagógiai program megismerése, véleményezése.  

Napirendi pontok: 1. Pedagógiai Program tartalmának ismertetése.  

                   2. Pedagógiai Program megvitatása.  

 

 
Hozzászólások:  

A szülők a Pedagógiai Program elfogadásánál véleményezési jogát gyakorolta, az abban foglaltakat megismerte, 

véleményezte.  

 

Határozat: 1/2016. sz. határozatával a szülők megismerték és véleményezték a Pedagógiai Programot.  

 
Jelenléti ív  

 

mely készült  2016. augusztus 30. 17.00- 18.00 a Vizimanók Óvoda csoportszobájában szülői  értekezletén  

Téma: Az óvodai Pedagógiai Program megismerése, véleményezése. 
 

Név Beosztás 

  

  

  

  

 
 

………………………………………  
Geletey Kinga Óvodavezető 
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Jegyzőkönyv 
 
Készült : Spartacus Vizimanók Óvodai Alapítvány kuratórium ülésén 

Helyszín:Vizimanók Óvoda csoportszobájában  

Időpontja: 2016. augusztus 01. 16.00-17.00  

Résztvevők: Spartacus Vizimanók Óvodai Alapítvány kuratórium tagjai  

 

Jelen vannak: jelenléti alapján 4 fő  

Igazoltan távollévők:0  

Igazolatlanul távol lévők:0  

Jegyzőkönyvvezető: ………………………………….  

Hitelesítő: ………………………………….. 

 

Tárgy: Pedagógiai Program jóváhagyása 

Napirendi pont 1. Pedagógiai Program tartalmának ismertetése.  

                            2. Pedagógiai Program program megvitatása.  

  

Határozat: 10/2016. sz. Spartacus Vizimanók Óvodai Alapítvány kuratórium egyetértett és jóváhagyta a Pedagógiai 

Programot.  

 
 
     …………………………… 

Spartacus Vizimanók Óvodai  

Alapítvány kuratórium elnöke  

 


