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1. BEVEZETÉS 
 

  

 Vezető óvodapedagógusi bevezető 
 

 

A Pedagógiai program létrehozása döntő jelentőségű változást jelent, mert a korábbi 

évek központilag meghatározott óvodai nevelési programjai helyett egy olyan programot kell 

létrehozni, amelyben a helyi sajátosságainkat is megjeleníthetjük. Az óvodaszintű politika 

választás kialakítására tehát mindezek a tényezők együttesen hatnak.  

A Pedagógiai program megvalósulása érdekében határoztuk meg fő céljainkat, 

amelyeket a célokból lebontott tevékenységek során kívánunk elérni. Programunk 

megvalósítását a tevékenységek és feladatok értékelése hatja át, amelyek módosíthatják, ill. 

megerősíthetik a célmeghatározásainkat, és ilyenformán visszahatnak azokra.  

Az óvodánk nevelőtestülete a helyi programot az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjának figyelembe vételével készítette el.  
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 1.2.Jogszabályi háttér 
 

 Alapító okirat 

 2011.évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 20/2012. ( VIII.31. ) EMMI rendelet a nevelési. oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 22/2012 ( VIII.28. ) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról  

 32/2012 ( X.8 ) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelveiről.  

 1997. évi XXXI. Törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 363/2012 ( XII.17. ) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 137/2018.  ( VII.25) Kormányrendelet 

 

1.3. Az óvoda jogi státusza 
  

1. Az óvoda hivatalos elnevezése: 

  Ispotály Utcai Óvoda  

1. Az óvoda alapító okiratának, működési engedélyének száma:  

B/13 

     3. Az óvoda székhelye: 

  4025 Debrecen, Ispotály utca 12. 

     4. Az óvoda OM azonosító száma 

            030876 

     5. Az óvoda telefonszáma:  

 06-52/418-974   Fax: 06-52/460-321 

              E-mail: ispotaly@ovoda.debrecen.hu 

     6. Az óvoda fenntartója, székhelye:  

 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
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               4024 Debrecen Piac utca 20. 

     7. Az intézmény típusa: óvoda 

 Felvehető maximális gyermeklétszám: 160 fő 

 Csoportszám: 7 

  Az óvodáskorú gyermekek nevelése, fejlesztése. Alaptevékenységbe tartozik az 

óvodai intézményi étkeztetés. 

      8. Az óvoda vezetője, a pedagógiai program benyújtója:  

 Pálfi Pálma Andrea 

       9. Gazdálkodói jogkör:  

 Önállóan működő, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési 

szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel 

összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi – 

gazdasági feladatokat a Debreceni Intézményműködtető Központ látja el. A munkamegosztás, 

a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az 

alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti.  

 

 

2. HELYZETELEMZÉS 
 

2.1. A környezeti hatások megjelenése az intézmény nevelési programjának 

fő célkitűzéseiben 
 

Napjaink társadalmában megfigyelhető az erkölcsi értékmérők megváltozása, a 

személyes kapcsolatok változása a befelé fordulás, az egyéni érdekek előtérbe helyezése az 

anyagi jólét megteremtése érdekében, az önzés és más hasonló jelenségek is.  

Ezek a társadalmi jelenségek, mint környezeti fenyegetések jelennek meg intézményünk 

számára. Mindezek kihatnak a szűk társadalmi környezet, a család kapcsolatrendszerére is.  

Jellemzően tapasztalható az, hogy a családi nevelés pozitív hatása csökkenő tendenciát mutat, 

káros folyamatok indultak el, és a szokások kialakítása sem domináns, megerősítésre szorul. 

A gyakran ingerszegény környezet negatív hatásait az óvodában folyó nevelőmunka és 

összefüggő tevékenységrendszere pótolni kényszerül, ez a mi óvodánkban is tapasztalható. 

Mindezen mindennapi tapasztalatok arra késztettek bennünket, hogy a nevelési program 
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megalkotásának stratégiájában ez a fejlesztő tevékenység a célkitűzéseinkben is 

manifesztálódjon.   

 

2.2. Az óvoda általános jellemzése 
 

Az Ispotály Utcai Óvoda fenntartója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Az Alapító Okiratnak megfelelően nyolc csoportos óvoda.  

Az óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés mellett tevékenységébe tartozik az óvodai 

intézményi étkeztetés.  

Óvodánk nevelési-oktatási rendszerét lakótelepi környezetben, a belvárosban 

elhelyezkedő óvoda épületben végzi.  

A gyermeklétszámot főleg a körzetben lakó gyermekek alkotják, de közlekedési 

szempontból is többen választják óvodánkat, mivel minden tömegközlekedési eszközzel jól 

megközelíthető helyen található. Az elmúlt évek során nem csökkent óvodánk 

gyermeklétszáma, sőt több szülő kéri gyermeke felvételét a Lenc-telepről, Mikepércsi úti 

lakótelepről, Bayk András, Biczó István kertből, Pacról, Szepesről is.   

A gyermekek többségének családi háttere rendezett. Egyre emelkedik azoknak a 

száma, akik hátrányos helyzetűek, vagy veszélyeztetettek. 

Nevelőtestületünket jól képzett, sokoldalú, gyermekszerető pedagógusok alkotják. 

Munkánkban nagymértékben figyelembe vesszük a szülők igényeit, és véleményét.  

Nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelvi kultúra fejlesztésére, a 

népi hagyományok ápolására, a népi kismesterségekkel való megismertetésre. A gyermekek 

testi nevelésére, gyermekeink egészségének megóvására és környezetünk védelmére nagy 

hangsúlyt fektetünk.  

A hátrányos, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelését fontosnak tartjuk, felzárkóztatásukat egyaránt szem előtt tartva, 

a fejlesztő foglalkozások, és egyéb tevékenységek biztosításával. 

A gyermekek egészséges életmódra való nevelése 1991. óta fokozottan előtérbe került 

óvodánkban.  
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Óvodai nevelőmunkánkban továbbra is ezek az együttesen elért sikerek ösztönöznek 

bennünket arra, hogy feladatainkat minél magasabb színvonalon, a gyermekek érdekeit, 

szükségleteit szem előtt tartva valósíthassuk meg.                                                                                                                          

Célunk, hogy olyan óvodai nevelést alakítsunk ki, ahol nevelőmunkánk során 

gyermekeink derűs, barátságos, nyugodt óvodai légkörben fejlődjenek, szívesen járjanak 

óvodánkba, és személyiségfejlesztésüket sokoldalúan valósíthassuk meg.  

Fokozott figyelmet fordítunk a hátrányos (HH), halmozottan hátrányos (HHH), és 

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelésére, fejlesztésére. 

A szociális helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából 

résztvevő gyermekek a többi gyermekkel együtt, azonos óvodai csoportban vesznek részt az 

óvodai nevelésben. Az érintett gyermekeknek a többi gyermekhez viszonyított aránya nem 

haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket. 

 

2.3. Személyi feltételek 
 

Az óvoda pedagógiai programját 15 fő óvodapedagógussal, a gyermekekkel együtt 

valósítja meg.   

A nevelőtestület átlagéletkorát tekintve a legalkalmasabb korban van ahhoz, hogy a 

pedagógiai program megvalósításához maximálisan hozzájáruljon. Minden 

óvodapedagógusunk főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az iskolarendszerű 

másoddiplomaszerző továbbképzés keretében két fő közoktatás-vezetői, három fő 

fejlesztőpedagógusi, egy fő mentálhigiénés egy fő drámajáték vezetői szakvizsgával 

rendelkezik. Több óvodapedagógus szervezett továbbképzéseken vesz részt.    

Az óvoda munkáját 13 fő nem pedagógus dolgozó segíti. Ebből egy fő az óvodai 

adminisztrátori feladatokat, egy fő négyórás munkaidő beosztásban takarító-eljáró feladatokat 

lát el. Egy fő fűtő-udvaros az óvoda udvarának a gondozását, fűtési, kisebb karbantartási 

munkákat végez. Két óvodaépületünkben a két melegítő konyhán két konyhai dolgozó végzi 

az intézményi étkeztetést.   

Az óvónők munkáját 7 fő dajka segíti.  

Megállapíthatjuk, hogy a személyi feltételek teljes mértékben adottak a pedagógiai program 

sikeres megvalósításához. Továbbképzésekre, fejlesztésekre természetesen folyamatosan 

szükség van, melyet részletesen a továbbképzési tervezet tartalmaz. 
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2.4. Tárgyi – dologi feltételek 
 

Az Ispotály Utcai Óvoda egy telken épült két különálló épületből álló óvoda.  

Régebbi, felújított épületünkben 3 csoport, tálalókonyha, és kiszolgálóhelyiségek, 

1974-ben épült újabb épületünkben 4 csoport, tornaszoba, irodák, tálalókonyha, és 

kiszolgálóhelyiségek találhatók. 

Hatalmas, szépen parkosított füves udvarával ideális lehetőséget biztosít a gyermekek 

szabad levegőn történő játéktevékenységéhez minden évszakban.  

Az audiovizuális eszközeink jó része elhasználódott, pótlásukra sajnos nem nagyon 

volt lehetőségünk.  

A szemléltető eszközeink készlete óvodapedagógusaink folyamatos, lelkiismeretes 

munkájának köszönhetően mindig bővül.  

Pályázatok útján sikerült a mozgáshoz szükséges kézi szerek, medicinlabdák 

beszerzése.  

Az elmúlt évben 100.000 Ft értékben udvari mozgásfejlesztő fajátékokat 

vásárolhattunk a NISZKA pályázat elnyerése útján.   

Óvodánk környezetesztétikájának fejlesztése nagyon fontos feladatunk. Ennek 

érdekében óvodapedagógusaink, dajkáink a szülők segítségével nagyon sok társadalmi 

munkát végeztek és végeznek jelenleg is.  

Bútorok felújítása, csoportszobák, folyosók mosdók, udvari játékok, kerítés festése-mázolása, 

parketta csiszolása, lakkozása folyamatosan történik.  

Tálalókonyháinkban az alapvető felszereltséggel rendelkezünk ugyan, de az ételek 

megmelegítésének módja nem megoldott.  

Vagyonvédelmünk érdekében 1994-ben mindkét épületünk riasztórendszerrel lett 

ellátva. 

Szakmai informatikai fejlesztés keretében kapott támogatásból felújítottuk óvodánk 

bútorzatát (gyermekasztalok, gyermek székek, öltözőszekrények. különféle gyermekjátékok, 

fejlesztő játékok), udvari játékeszközeinket. 
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2.5. Az óvoda irányítása – szervezeti struktúrája 
 

Az óvoda egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető, akinek munkáját egy fő 

óvodavezető helyettes segíti.  

Az adminisztrációs tevékenységet egy fő óvodatitkár végzi.  

Az óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseletét és 

döntési jogkörét a Nkt. 69. § határozza meg.  

Kizárólagos jogkörébe tartozik az intézmény képviselete, a munkáltatói és 

kötelezettség vállalási jogkör, valamint a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a 

Közalkalmazotti Tanáccsal való együttműködés is. 

Hatásköréből átruházza a vezető helyettesre a technikai dolgozók munkájának 

ellenőrzését, meghatározott esetekben az intézmény képviseletét, a nevelőtestület jogkörébe 

tartozó döntések végrehajtásának ellenőrzését, a nemzeti és óvodai ünnepek megszervezését, 

valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését. 

A vezető helyettes feladatát pontos munkaköri leírás alapján végzi. 

Az intézmény gazdasági irányítását a Debreceni Intézményműködtető Központ 

irányítja a saját döntéskörű intézkedéseket az óvodavezető hozza. 

Az óvodavezető döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete az 

óvodavezetőség. 

Tagjai az óvodavezető, a vezető helyettes, és a munkaközösség vezetők.  

A vezetőségi ülésen témától függően tanácskozási joggal vesz részt a közalkalmazotti 

tanács elnöke.  

Az óvodavezetőség az általa végzett munkáról a nevelőtestület előtt ad számot.  

Az óvoda működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  

A fentiek mellett a gyermekvédelmi felelős lát el koordináló feladatokat az 

intézményben. 

 

2.6. Érdekegyeztetés, érdekképviselet 
 

 

Az intézmény dolgozóinak érdekvédelmét a törvényes előírások alapján működő 

Közalkalmazotti Tanács látja el.  

Az óvodában a szülői érdekeket a Szülői Munkaközösség jeleníti meg.  



Ispotály Utcai Óvoda Pedagógiai program Debrecen, Ispotály u. 12. 
OM: 030876 

 

19 

 

Egy-egy óvodai csoport szülői munkaközössége évente választja újjá a Szülői 

választmányt, amely csoportonként 2-3 főből áll.  

Évente két alkalommal hívjuk össze ezt a fórumot, amelyeken tájékoztatást kapnak az 

óvodában folyó nevelő munkáról, itt értékelik saját tevékenységüket és ekkor mondanak 

véleményt az óvodáról szerzett tapasztalataik alapján.  

A választmányi tagok óvodai szintű vezetése három főből áll.  

 

2.7. Az óvoda kapcsolatai 
 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. 

Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái 

változatosak a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukba foglalják azokat 

a lehetőségeket, amelyeket az óvoda és a család teremt meg. 

Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait az együttműködés 

során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás megoldásait.  

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék, és egyéb szociális intézmények) az óvodai élet során  

(pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, 

egészségügyi illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) 

meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti tér kialakítása érdekében az óvoda a 

külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és lehetőségei szerint szakmai 

kapcsolatot tart fenn. 

 

        Szülőkkel, családokkal való kapcsolat  

 

Alapelvünk, hogy a szülőkkel nyílt, gyermekeik érdekét előtérbe helyező megfelelő 

partnerkapcsolatot alakítsunk ki, figyelembe véve a családok sajátosságait, szokásait. 

Továbbra is igényeljük együttműködő segítségadásukat, amit intézményünk érdekében már 

eddig is folyamatosan megtettek.   

 

- nyílt napok rendezése (a gyermeküket óvodánkba beíratni szándékozó szülők      
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  számára is lehetőséget biztosítunk az előzetes betekintésre, tájékozódásra,  

  óvodai életünk megismerésére) 

 

- családlátogatások  (szülői igény alapján) 

                       felelős: óvodapedagógusok 

 

- egyéni beszélgetések a szülővel   - folyamatosan  

                                    felelős: óvodapedagógusok 

 

- farsangi mulatság    -  határidő:                                       

                          felelős: óvodapedagógusok 

 

- közös kirándulások évszakonként 

             felelős: óvodapedagógusok 

 

- szüreti mulatság, kirakodóvásár 

felelős: óvodapedagógusok, szülői szervezet 

 

- majális   - határidő:  

      felelős: óvodapedagógusok 

 

- szülői értekezletek évente 3 alkalommal 

       felelős: óvodavezető, óvodapedagógusok 

 

- szülői szervezet értekezlete  - határidő:  

        felelős: óvodavezető helyettes, óvodapedagógusok 

 

        Kapcsolat a bölcsődével 

 

A bölcsődéből hozzánk jövő gyermekek zavartalan beilleszkedése érdekében  

 

- az óvodai jelek osztásánál figyelembe vesszük lehetőség szerint a gyermek  
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   bölcsődei jelét. 

 

- az egy csoportból érkező gyermekeket, ha szülői igény van rá, azonos óvodai 

   csoportba tesszük. 

 

- örömmel fogadjuk őket, ha meglátogatnak bennünket óvodába lépés előtt 

 

 

  Kapcsolat az iskolával 
 

- óvodánkból a gyermekek a város különböző iskoláiba mennek.  

- beilleszkedésüket figyelemmel kísérjük, az iskolai visszajelzéseket értékeljük,  

   összegezzük.  

- óvodapedagógusink a gyermekek egyéni képességeiket figyelembe véve segítenek a  

   szülőknek az iskola megválasztásában.  

- szülői értekezleteken lehetőséget biztosítunk arra, hogy néhány iskola       

   pedagógiai programját a szülők megismerhessék, az iskolák biztosítják azt,  

   hogy a szülők betekintést nyerhessenek az iskolai életbe.(szakmai napok,  

   nyílt napok) 

- a leendő első osztályosokkal több iskolába látogatunk el tavasszal. 

 

  Kapcsolataink az egészségügyi és közművelődési intézményekkel 
 

Alapelvünk, hogy a gyermekek egészségének védelme érdekében segítőkész, korrekt, 

megbízható kapcsolatokat alakítsunk ki, és törekszünk arra, hogy ezen intézményekben 

dolgozó kollegáink munkáját elősegítjük a gyermekekről adott tájékoztatással, személyes 

beszélgetéssel.  

 

- Gyermek Ideggondozó Intézettel  

- Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

- A védőnőkkel negyedévente 

- Gyermekszemészettel  

- Gyermekfogászattal (Szent A. utca) 
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- Logopédussal (Ispotály Utcai Óvodában) 

 

Közművelődési intézmények közül rendszeresen kapcsolatot tartunk: 

 

- Vojtina Bábszínház 

- Déri Múzeum 

- Debreceni Tímárház 

- Hajdú Néptánc együttes  

- Benedek Elek Gyermekkönyvtár 

 

        Kapcsolat a köznevelés irányítással és a szakmai szolgáltató szervezetekkel 

 

Intézményünk fenntartása, működtetése és szakmai munkánk minőségének biztosítása 

érdekében törekszünk a fenntartóval, Intézményfelügyeleti Osztállyal való jó 

együttműködésre, a feladatok pontos végrehajtására.  

 

- D.M.J.V. Polgármesteri Hivatallal 

- Humán Főosztállyal 

- Gazdálkodási Főosztállyal 

- Debreceni Intézményműködtető Központ 

-Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye 

- Nevelési Tanácsadóval 

- Gyermekjóléti Szakszolgálattal 

-Debreceni Egyetem Gyermeknevelési Gyógypedagógiai és Felnőttképzési Karával 

 

 

2.8. Az óvoda nyilvánossági rendszere 
 

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről személyi feltételeihez, (személyes 

adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni 

szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. (különös közzétételi 

lista) 
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Az óvodában folyó programokról, eseményekről igyekszünk minél szélesebb 

tájékoztatást adni.  

A folyamatos tájékoztatást szolgálják a folyosókon található faliújságok az aktuális 

hirdetésekkel, felhívásokkal, tájékoztatókkal. 

Az óvodában folyó nevelő-oktató munkáról folyamatosan tájékoztatást kapnak a 

szülők. 

A gyakorlatban folyó nevelő-oktató munkánkba a szülők igényeik szerint évente 

többször is betekinthetnek. (nyílt napok) 

Véleményüket, észrevételeiket az óvodában folyó nevelő munkáról kinyilváníthatják 

és lehetőségük van javaslattételre is.  

Áprilisban lehetőséget teremtünk arra is, hogy leendő óvodásaink és szüleik 

ismerkedjenek meg az óvodánkban folyó nevelőmunkával. 

Az óvoda felnőtt közössége számára az információ átadás egyik eszköze a 

munkaértekezlet és a szükség esetén közreadott körlevél. 

Évente tanévnyitó, tanévzáró értekezletet tartunk, ahol a beszámolók alapján az 

óvodában folyó munkáról átfogó képet kap minden pedagógus.  

Egymás munkájának jobb megismerése érdekében bemutatókat, hospitálásokat 

szervezünk, amelyeken minden óvodapedagógusunk részt vehet.  

 

 

2.9. Érvényességi rendelkezések 
 

 

A pedagógiai programot évente, a tanévértékelő nevelőtestületi értekezleten felül kell 

vizsgálni. 

Programmódosításra van szükség minden olyan esetben, amikor valamilyen fejlesztés 

az előkészítő fázisból a működési fázisba kerül.  

A pedagógiai program módosítására a nevelőtestület és a Szülői Szervezet és a 

fenntartó tehet javaslatot, ha az érintettek 51 %-a egyetért a javaslattal. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az óvodavezető 

hagyja jóvá. 
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3. AZ ÓVODA ÉRTÉKRENDJE, ALAPELVEI, CÉLRENDSZERE 
 

3.l. Gyermekkép 

A gyermekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető indivídumhoz és szociális lényhez 

közelítünk. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. 

 

A gyermekközpontú, befogadó óvodai neveléssel az alábbi személyiségjegyek 

kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt: 

- érzelemgazdag, együttműködő, toleráns személyiség kibontakoztatása 

- a természetet óvó-védő, saját kultúráját, népi hagyományait ismerő, kreatív, fejlett 

esztétikai érzékkel rendelkező gyermek nevelése 

- társait megbecsülő, tisztelő, különbözőségét elfogadó, egymást segítő gyermek 

nevelése 

- egyéni képességeit maximálisan kibontakoztató, kíváncsisággal, tudásszomjjal, 

kísérletezési kedvvel rendelkező, kezdeményező gyermek nevelése 

 

Óvodai nevelésünk arra törekszik, hogy biztosítsa minden gyermek számára az egyenlő 

hozzáférést, kerülje a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítse a nemek társadalmi 

egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, egyformán magas színvonalú és 

szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet 

semmiféle előítélet kibontakozásának. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét. 
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3.2. Óvodakép 
 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, intézményünk,  a családdal 

való szoros együttműködésre építi az óvodai nevelést. 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, otthonos, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével 

biztosítjuk a gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, hogy a 

gyermekekben megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskoláskorba) való átlépés 

belső pszichikus feltételei. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy közvetetten segítsük az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, valamint a gyermekek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

 

 

3.3 Óvodánk nevelési céljai: 
 

- az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 

kibontakoztatásának elősegítése, az emberi értékek közvetítése, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével és a hátrányok 

csökkentésével. 

 

3.4.  Alapelveink 
 

- A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezze. 

A gyermekről való gondoskodás szeretetteljes kell, hogy legyen. 

- A nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségének fejlődését, az egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. A gyermek nevelésében az óvoda 

továbbra is kiegészítő szerepet tölt be, esetenként hátránycsökkentő szereppel. 

- A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell 

igazodniuk. Minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 
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3.5. Az alapelvek megvalósulása érdekében a következő feladatokat tűzzük 

ki: 
 

- A gyermekek megismertetése népi kultúránk tárgyi, színkompozíciós és  

- formavilágával, néphagyományainkkal, népszokásainkkal, zenei népi 

- örökségünkkel. 

- Egészséges életmód szokásainak kialakítása, sokszínű tevékenységgel, 

- változatos mozgási lehetőséggel.  

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

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

fogyasztásának csökkenése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

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

és az egészség megőrzés szokásainak alakítása. 

- Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

- Humánus emberi értékek közvetítése a népmesék morális üzenetének 

- átadásával, egyéb indirekt játékokkal. (önzetlen segítségadás, szeretet) 

- A hátrányos, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

- Esélyegyenlőség biztosítása minden gyermek számára 

 

A hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelmét. 

 

Pedagógiai indokaink: 

 

Tekintettel a helyzetelemzésben feltárt társadalmi, óvodánk környezetének és szülői 

összetételeinek sajátosságaira a következők miatt tartjuk indokoltnak cél és 

feladatkitűzéseinket: 

Napjaink jelensége az erkölcsi értékmérők megváltoztatása és az értékvesztés állapota 

indokolja programunk értékmegőrző, értékközvetítő célmegjelölését. 
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Mindezek miatt fontosnak tartjuk a régi tradíciókhoz való viszonyulást az ősi örökség 

átadását ugyancsak napjaink negatív tendenciája a felgyorsult élettempó, a személyes 

kapcsolatok fellazulása, az önzés, az egyéni érdekek előtérbe helyezése, a lecsökkent 

kommunikáció, a kapcsolatteremtő nehézség. 

Ennek ellensúlyozására fokozottan törekszünk a humánus emberi, morális értékek 

közvetítésére „az önzetlen segítségadás, az együttérzés, figyelmesség, egymás iránti 

szeretet” fejlesztésére az óvodai élet minden területén.  

Az információs és vizuális robbanás korában a színes képregények, gazdag 

könyvillusztrációk, a készen kapott képek visszaszorítják a fantázia és a kreativitás fejlődését. 

Ezért érez prioritást feladataink között e két tulajdonság fejlesztése.  

 

Óvodánk környezete, a népes nagyváros lakótelepe, ahol a nevében is jelzett Ispotály – 

egészségügyi, karitatív, szociális dominanciájú hagyomány öröklődött, indokolja az 

érzelemgazdag, egymásra figyelő magatartásformák erősítését. 

 

Szülői összetétel: a szociálisan hátrányos helyzet, és az ingerszegény környezet is 

alátámasztja az érzelmi, anyanyelvi, értelmi nevelés fontosságát. 

Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküli, gyermeküket egyedül nevelő szülők nagy 

aránya, valamint ezzel párhuzamban a hátrányos helyzetű gyermekek magas száma az 

elhanyagoló nevelés pszichikus funkciók sérültségét vonja maga után.  

Fokozott tehát az óvoda szerepe mindezek kompenzálásában.  

Ezeket a hátrányokat esztétikus, ingergazdag, érzelemgazdag környezettel és neveléssel 

igyekszünk pótolni. Fontosnak tartjuk a gyermekek élményhez juttatását, a természet 

ápolását, védelmét, az egészségügyi szokások kiemelt kezelését, a rendkívül sokoldalú 

készségeket fejlesztő pozitív érzelmeket keltő népi kismesterségek, néptánc, népi játékok 

gyakorlását. 

Nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

   

A szakmailag jól felkészült nevelőtestület a fentiekben megfogalmazott nevelési-oktatási 

célokat felmenő rendszerben képes megvalósítani.  

Néphagyomány ápoló népi kismesterségekre felkészítő tanfolyamot végzett 

óvodapedagógusaink az óvodás gyermek életkori sajátosságainak megfelelően biztosítani 



Ispotály Utcai Óvoda Pedagógiai program Debrecen, Ispotály u. 12. 
OM: 030876 

 

28 

 

tudják a szövés, fonás, agyagművesség, nemezelés, népi tánc, stb. örömszerző napi 

gyakorlását, megszerettetését. Tudásukat átadják kolleganőiknek is. A pedagógusok 

módszertani szabadságát biztosítva a drámapedagógia módszerét ajánljuk, és kiemelten 

fontosnak tartjuk.  

Fontosságát indokolja, hogy éppen a verbális és nonverbális kommunikációt, a gyermek-

gyermek közötti interakciót pszichikus funkciók, (érzékelés, észlelés, gondolkodás, stb.) és a 

fantázia fejlesztését szolgálja, amely sajátos környezetünk és a társadalom hiányosságait 

kompenzálja. 

 

4. AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI FELADATAI 
 

Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

Az egészséges életmód alakítása 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés és a biztosítása 

Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

 4.1. Egészséges életmódra nevelés 
 

 Célja: 

- Az egészséges életmód szokásainak megalapozása 

- Egészséges, testileg, lelkileg harmonikus gyermekek nevelése 

- Szemléletmód alakítás 

- A gyermekek testi fejlődésének elősegítése 

 

Feladatai 1.  

- Mentálhigiéné védelme 

- A napi életritmus biztosítása (az aktív tevékenység és a pihenés helyes arányának 

biztosítása) 

- A szülőkkel való együttműködés az „énkép” kialakításában 

- A szülői háttér feltárása a pedagógiai ráhatás érdekében, jó szülő – pedagógus 

kapcsolat kialakítása 
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- A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

- A környezettudatos magatartás megalapozásának elvárása 

 

Módjai: 

- Gyakori beszélgetés 

- Családlátogatás 

- Fogadóórák tartása 

- Szülők – nevelők találkozójának szervezése 

 

Feladatai 2. 

A gyermek mozgásigényének kielégítése 

A játszótér megnövelésével pl. folyosó vagy a csoportszoba kijelölt része egy állandó 

tér, a nagy mozgásigényű gyermekek számára.  

Az óvoda udvara, ahol a gyermekek életük nagy részét töltik, biztosítja a tágas, füves, 

napos, és árnyas felületeket. Az udvaron mozgásos játékokat szervezünk, ezzel is elősegítve a 

gyermekek mozgásfejlesztését. 

Minden lehetőséget kihasználunk a szabadban végezhető mozgások gyakorlására. 

Udvarunkon egyaránt megtalálhatók a fából, kötélből, fémből készült játékeszközök. A 

gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztésére törekedve rollereket, bicikliket, télen 

szánkókat használunk. Nyáron a lábboltozat fejlesztése érdekében az udvar egyes területein 

biztosítjuk a mezítláb járást. 

Orvos szakemberek bevonása, a szülők felvilágosító munkájába és a prevenciós 

munkákba.  

A környezet megóvása, egészséges környezet kialakítása, kirándulások a természetbe. 

Helyes testtartás, harmonikus mozgás fejlesztése, lúdtalp prevenció, rendszeresen 

labdagyakorlatok végzése, mezítláb járás, speciális gyakorlatok. 

Mozgásfejlesztés, zenére vagy ütemre, ritmikus gimnasztikai gyakorlatok végzése 

naponta. A test belső harmóniájának fejlesztése.  

Rendszeres légző gyakorlatok végzése, hasi légzés elsajátítása.  

Szappannal történő kézmosás, a WC használatának helyes módja, rendszeres 

fogmosás, helyes étkezési szokások, evőeszköz használat, pohár, kancsó helyes fogása, 

higiénés szokások (pl. gyümölcs megmosása fogyasztás előtt)  
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Gondozottság igényének kialakítása: fésülködés, ruha megigazítása, cipők bekötése, 

stb.  

Testi igények észrevétele pl. szomjúság, éhség, izzadás, stb.  

Öltözködjenek rétegesen, váltóruha, váltócipő biztosítása, pihenéshez pizsama 

használata a célszerű öltözködést szolgálja.  

A rugalmas napirend biztosítja a gyermekek igényeit. Lehetővé teszi az optimális 

pihenési időt. Az ébredés ideje nem azonos, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kicsi 

nagyobb alvási igénnyel rendelkező gyermek hamarabb lefeküdjön, illetve tovább aludjon. A 

reggel 6 órakor érkező gyerek, ha szükséges és igényli, szintén lefekhet.  

 

 

Étkezés terén a következőket emeljük ki: 

 

 A központi konyháról kapott ételeket szükség szerint melegítjük.  

 A megfelelő mennyiségű vitaminszükséglet biztosítása érdekében zöldség és 

gyümölcsfélékből (vitaminsaláta napot tartunk) ekkor minden csoportban közösen készítik és 

fogyasztják el a gyümölcssalátát. 

Elsősorban a zöldségek, gyümölcsök, főzelékfélék szerepelnek bőséggel a gyermekek 

étrendjében. Szükség lenne arra, hogy a gyermekek több rostos ivólevet, gyümölcsteát 

fogyasszanak napközben.  

A szülők körében végzett felvilágosító munkával lesz teljes az egészséges 

táplálkozásra nevelő munkánk.  

Előadásokat szervezünk, neves szakembereket hívunk meg – orvos, pszichológus, 

mentálhigiénés szakember – az egészséges életmód propagálására, javaslatokat teszünk az 

élelmezésvezetőnek az étrend összeállítására.   

 

 

4.2. Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés és a szocializáció 
 

 Az óvodáskorú gyermek viselkedésére, személyiségfejlődésére akkor tudunk a 

legeredményesebben hatni, ha az érzelmeit aktivizáljuk. 
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Mivel a gyermek a szülei pszichikumát tükrözi vissza, ezért elsődleges feladatunknak 

tekintjük a szülői háttér feltárását, így a megfelelő pedagógiai ráhatás érdekében jó szülő – 

nevelő kapcsolatot alakítunk ki. 

Óvodánkban olyan otthonos, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkört alakítunk ki, amely 

a gyermeknek érzelmi biztonságot nyújt. A gyermeket állandó értékrendnek kell körülvennie. 

 

Az érzelmi nevelés biztosítása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy 

- már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket 

- az óvodapedagógus – gyermek, gyermek – dajka, gyermek – gyermek kapcsolatot 

pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze 

- segítsük a gyermek én tudatának alakulását, az önérvényesítés és az önkifejezés 

stratégiáinak megtanulását 

- lehetőséget teremtsünk arra, hogy a gyermek kielégítse természetes társas szükségleteit 

- az emberek különbözőségének elfogadására, megértésére nevelés 

 

A személyiség teljes elfogadásával étékelésünkben a pozitív megerősítés elve dominál. 

  

A szocializáció szempontjából különösen fontosnak tartjuk a sok közös élményen, 

tapasztalaton alapuló közös tevékenységek gyakorlását, valamint a különböző munkákban, 

ünnepségeken való részvételt. 

 

2. őszi munkák az óvodában és azon kívül ( szőlőszüret, betakarítás, levelek 

összegyűjtése) 

téli munkák (hólapátolás, hóseprés, stb.) 

tavaszi munkák ( veteményezés, kertépítés) 

3. kirándulások a természetbe ( erdő, vízpart, állatok megfigyelése) 

2. közös ünnepek, népszokások  

- csoporton belül: névnapok, születésnapok, zöld napok 

- csoportok között:  

1. Lucázás  

2. Betlehemezés  

3. Farsangi hét  
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4. Márton hét  

5. Magyar népmese hete 

6. Mentálhigiénés hét 

7. Nemzeti ünnepünk hete 

 

A közös örömteli tevékenységek kohéziós erőt biztosítanak a csoportokban és a csoportok 

között. 

A pozitív gyermeki kapcsolatok kialakulását a drámapedagógiai játékok alkalmazásával is 

elősegítjük. 

Célzott meseláncolat gyakorlásával, a mese értéktartományának kiemelésével segítjük a 

gyermek olyan erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, mint pl.: az együttérzés, a segítőkészség, 

az önzetlenség, a figyelmesség. 

 

A gyermeki szabadság biztosításával támogatjuk a szokás és normarendszer megalapozását, a 

különböző magatartásmódok kialakulását: 

 

- kompromisszumok, önérvényesítés megtanulását 

- önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat alakulását 

- a társas konfliktusokban kevés felnőtt segítséggel a megoldások keresését  (Gordon 

vereségmentes módszerének gyakorlati alkalmazásával) 

 

A gyermekek magatartásának alakulásának szempontjából nem csak az óvodapedagógus 

modellszerepe döntő, hanem az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és 

viselkedése is meghatározó. 

 

A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb 

környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek a hazaszeretet a 

szülőföldhöz és családhoz való kötödés alapja,hogy rá tudjon csodálkozni a természetben az 

emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint  a kiemelkedő képességű 
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gyermekek nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén speciális 

felkészültséggel rendelkező  szakember közreműködését vesszük igénybe. 

 

Alapvető feladatunk a személyiség dimenziók harmonikus fejlesztése, a gyermekek 

erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárása. 

 

Az óvodapedagógus elfogadó, megértő, segítő beállítódása, valamint a társak ösztönző, 

példanyújtó hatása érzelmi támaszt nyújt a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára. 

 

4.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 
 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladatunk. 

Célunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, az anyanyelvi kultúra, 

magatartás fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése. 

Feladataink: 

 

- a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

beszélő környezettel, helyes mintaadással, szabály közvetítéssel, a gyermek egyéni 

érdeklődését és kíváncsiságát fenntartva. 

- beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése 

- szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása 

- folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása 

- kommunikációs (verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, használatának 

gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával 

- együttműködés a családdal és a logopédussal a megelőzés és a korrekció érdekében 

- a szociokulturális háttér figyelembevételére épülő differenciált készség, 

képességfejlesztés megvalósítása 

 

Az értelmi képességek fejlesztésének folyamata komplex módon átszövi a gyermek egész 

életét. 
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A kultúra átadás folyamatában a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő 

tapasztalataira, ismereteire, egyéni és közös élményeire építve a sokoldalú érzékelésen és a 

tevékenységközpontú tapasztaláson alapuló nevelés megvalósítására törekszünk. 

 

Olyan változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára, amelyeken keresztül 

további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

Az óvodapedagógus a gyermekek tapasztalataiból, élményeiből kiindulva, velük együtt 

választ témát, projektet. 

 

Az értelmi fejlesztés további feladata a gyermek spontán szerzett ismereteinek rendszerezése, 

különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, valamint az 

alkotóképesség fejlesztése. 

Az értelmi képességek ( érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, 

alkotóképesség) fejlesztése érdekében a leghatékonyabb lehetőségnek a természetes 

környezetben térbeli érzékletes tapasztalatok biztosítását tartjuk. 

Legoptimálisabb a természetes élethelyzetekben való spontán fejlődés, ahol a gyermek 

felfedezhet, próbálkozhat. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás 

fejlődését elősegítő, ösztönző környezet biztosítása. 

 

 

4.4. Az óvodai élet megszervezése: 
 

Az óvodai nevelés középpontjában a gyermek áll. Az óvodapedagógus alapvető feladata a 

rábízott gyermekek az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, az 

óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. Az óvodapedagógus közfeladatot 

lát el, munkája közszolgálat. 

 

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. 
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Főbb szempontok: 

- Egyszerre biztosítja a folyamatosságot, és a periodikusan visszatérő tevékenységek 

állandóságát. 

- Fő szempont az állandó játék biztosítása, amelyet időnként szakítanak meg az 

életritmus szükséges tevékenységei (étkezés, pihenés, stb.) és az egyéni 

képességfejlesztés kötetlen foglalkozásai. 

- Érvényesül a rugalmasság az előre nem látható események, beillesztése miatt. 

- A tízórai, uzsonna folyamatosan történik, az ebéd egyszerre zajlik. A naposok szerepe 

a tízórai és az uzsonna idején csak a terítők fel és leszedésére, a szalvétatartók és 

kancsók kihelyezésére korlátozódik. Az étkezések végén az ebédhez hasonlóan részt 

vesznek a rendrakásban.  

- A pihenésből való ébredés is folyamatosan zajlik az utolsó félórában, amennyire ez a 

pihenni vágyók zavarása nélkül megvalósítható. Az iskolába készülő 

nagycsoportosok, vagy egyáltalán nem alvó gyerekek felkelhetnek az utolsó félórában. 

Azok, akik felkeltek csendes foglalatosságba kezdhetnek, de jó alkalom lehet az 

egyéni képességek fejlesztésére is.  

Gyakorlatilag az étkező és pihenő órákat leszámítva biztosítjuk a folyamatos játékot. 

Az óvodában töltött optimális időt a szülőkkel megbeszéljük. Felhívjuk figyelmüket az 

intézményben töltött túl hosszú idő ártalmaira, (reggel 6 órától – du. 17 óráig) 

lehetőleg ne tartózkodjanak az óvodában.  

 

Az óvoda csoportszerkezete 

Az óvoda csoportjainak kialakításakor a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- a HH-s és HHH-s gyermekek arányát, 

- Az óvodás korosztály testi, szellemi, lelki fejlődése szempontjából a 20-25 fős 

vegyes és homogén életkorú gyermekek csoportját tartjuk legmegfelelőbbnek 

- A szülői igényeket 

- Az összeszokott óvodapedagógusok állandóságát. 
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A tevékenységek időkereteinek megtervezése 

 

 Hetirend 

A hetirend elkészítésének főbb szempontjai:  

- Az egyensúly fenntartása a különböző tevékenységek között 

          -  Értelem, érzelem, akaratfejlesztő tevékenységek egyensúlya 

- A periodikusság biztosítása. 

- Elegendő idő biztosítása a tevékenységek végzésére. 

 

Törekszünk arra, hogy a különböző tevékenységek, egyformán jussanak szerephez a 

hét folyamán, ne legyen túlsúlyban az egyik, a másik rovására, mert 

egyensúlytalanságot jelent bármelyik többlete. Az érzelmi nevelésünk minősége, a 

kreativitás nevelés hangsúlyozása, mint gondolkodásmód hatja át minden 

tevékenységünket. Az érzelem, mint alap biztosítja a többi tevékenység egyensúlyát.  

  Periodikusan hetente visszatérnek ugyanazok a tevékenységi formák, 

meghatározott napokhoz kötve. Ennek oka az, hogy a gyermek szeret elmélyülni, 

visszatérni ugyanahhoz a tevékenységhez, hosszabb időn keresztül is. A gyermek 

igényeit és saját lehetőségeinket figyelembe véve, úgy találtuk optimálisnak, hogy két 

egymást követő nap folytatjuk ugyanazt a tevékenységi formát.  

  

A hét egy kötött mozgásfejlesztése, csak látszólag mond ellent egyensúlyra 

törekvésünknek, ugyanis a hét minden napján van 15 perces frissítő zenés, vagy 

játékkal tűzdelt mozgás.  

A drámapedagógiai ismeretek folyamatosan beépülnek a különböző tevékenységi 

területekbe, ezt külön nem tervezzük a hetirendbe.   

 

 Napirend 

Az általunk működtetett napirend hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez. 

Megteremtjük a szükséges pszichológiai, biológiai feltételeket, melyek 

alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Minden esetben építünk a 

rendszeresen visszatérő tevékenységek érzelmi biztonságot teremtő erejére. A 

napirendet a csoportban dolgozó pedagógusok alakítják ki a csoportba járó gyermekek 
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szükségleteinek megfelelően. A napi tevékenységek tervezésénél kardinális szempont 

a rugalmasság, folyamatosság, párhuzamosan végezhető tevékenységek, melynek 

legjelentősebb hozzáadott értéke a játékra fordítható egybefüggő idő. 

A játéktevékenységekben integráltan jelennek meg a fejlesztés különböző színterei és 

lehetőségei, kiemelt figyelemmel az anyanyelvi nevelésre, a környezettudatosság 

erősít6ésére, az érzelmi intelligencia, az esztétikus vizuális látásmód kialakítására és a 

népi hagyományok ápolására. 

 

Befogadás 

A befogadás a csoportokban folyamatosan történik. Fontos az  

óvodapedagógusok meleg, szeretetteljes attitűdje, amely felkelti a gyermekek 

érdeklődését, ragaszkodását. 

Az óvodapedagógus és a gyermek között kialakuló érzelmi kapcsolat biztonságot nyújt 

a gyermekek számára. A gyermekek beilleszkedésétől függően lehetőséget nyújtunk 

anyás befogadásra is. Óvodánkban lehetőséget adunk arra, hogy testvérek, vagy 

azonos bölcsődei csoportból érkezők, valamint azok a gyermekek, akik ismerik 

egymást, érzelmileg kötődnek egymáshoz, azonos csoportba kerüljenek. A befogadás 

ideje alatt a csoport mindkét óvodapedagógusa az egész nap folyamán együtt van a 

gyermekekkel.   

 

Pedagógiai adminisztráció 

Az óvodai nevelés tervezését a gyermekek megismerését és fejlesztését 

különböző, az óvodapedagógusok által készített tervezések, tervek dokumentumok is 

szolgálják.  

Az óvodapedagógusok számára az alábbi dokumentumok adminisztrálása kötelező:  

     - Felvételi és mulasztási napló, étkezési nyilvántartó lap 

     - Csoportnapló (tervek, értékelések, megfigyelések) 

     - A gyermek személyiségfejlesztési terve  

     - A csoporttal kapcsolatos aktuális teendők  
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5. TEVÉKENYSÉGRENDSZER 
 

5.1. A JÁTÉK 
 

A környező világ tevékeny megismertetése programunk alapja, amely játék keretben 

történik. Az a tény, hogy a játék leírása e helyen történik, tehát nem sorrendiséget jelöl, 

hanem óvodai nevelésünk minden részét átható óriási szerepére utal.  

 

A játék célja: 

Az óvodás gyermek legfőbb tevékenységeként örömforrás a gyermekek számára, ahol 

tapasztalatait, élményeit feszültségeit közvetíti, levezeti.  

A személyiségfejlesztés forrása, ahol a játékot kísérő pozitív érzelmek által fejlődik a 

gyermek kreativitása, konfliktusmegoldó készsége, társakhoz való alkalmazkodása, 

együttműködő készsége, önállósága, aktivizálása, kezdeményező készsége.  

Nevelési céljaink legfőbb eszköze, erősítő, élményt adó tevékenység. 

Fejleszti a gyermeki érzékszervek működését, képzeletét, gondolkodását.   

 

Feladatok: 

- A szabad játék túlsúlyának érvényesítése 

- A játék alapja a tapasztalatszerzés, élményhez juttatás. Juttassa az óvodapedagógus a 

környező világ tevékeny megismerésében optimális tapasztalatokhoz, igazi 

élményekhez a gyermekeket.  

- Tanítsa meg őket konfliktusaik önálló megoldására.  

- Tegyen meg mindent kreativitásuk, önállóságuk ébrentartására és fejlesztése érdekében.  

- Mindig biztosítsa a megfelelő, inspiráló eszközöket a játék számára, amely havonta 

változik, bővül a feldolgozandó téma és nevelési feladat szerint. Ettől függetlenül a 

gyermekek önállóan felhasználhatják őket saját elképzelésük szerint. Elégítse ki a kicsik 

nagyobb eszközigényét. Biztosítsa a nagyoknak saját eszközeik elkészítéséhez 

szükséges anyagokat.  

- Biztosítsa a biztonságos, nyugodt légkört, amely konstruktív jellegű autokratizmustól 

mentes.  
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- Alakítsa ki az óvodapedagógus a megfelelő helyet a nyugodtan játszók és a mozgékony 

gyermekek számára egyaránt. Ha szükséges, a folyosóval is meghosszabbíthatja a teret, 

vagy a teremhez csatolt másik helyiséggel, vagy a terem elrekesztésével (de legyen 

belátható) a mozgásos játékok számára. 

- Az óvodapedagógus szükség esetén, vagy a gyermekek felkérésére vállaljon szerepet a 

játékban. A folyamatos napirend biztosítja az egész napos folyamatos játékot.   

 

Játékfajták 

Gyakorló játék 

 

A 3-4 évesek játéka, amely általában a szerepjáték egy mozzanatát jeleníti meg. 

Egészséges légkörű vegyes csoportokban a kicsik természetes játszótársai a nagyoknak. 

Szerepjátékokban is naponta vállalják magukra állatok, dolgok szerepét, amely gyakorló játék 

színezetű. Az évente változó összetételű vegyes csoportban az alá-fölé rendeltségi viszony, a 

vezető és mellékszerepek gyakorta változnak. Ahogy a nagyok távoznak a csoportból, úgy 

veszik át helyüket a kisebbek. A nagyok modell szerepet nyújtanak számukra, tehát a 

viselkedési mintát már megtanulják. A különböző mozgásos játékokhoz önálló szabályt 

találnak ki, ehhez teret kell biztosítani. Arra kell viszont szoktatni őket, amikor a nagyok 

elmélyülten tevékenykednek az óvó nénivel (matematikai ismeretek, Külső világ tevékeny 

megismerése) egymásra legyenek tekintettel.  

Ezeknek a konfliktusoknak a megoldására még az év elején meg kell tanítanunk a 

gyermekeket.  

 

Szerepjáték 

 

Amíg a 3-4 évesek főként az eszközökhöz kötődnek, tehát több „menyasszony, 

királylány,” így több bő szoknyát kell számukra biztosítani, addig a 4-5 évesek már inkább a 

szerepekhez kötődnek. Teljesen azonosulnak az óvodapedagógus, a szülő cselekvéseivel, 

szavaival, ezért minden szavunkra figyelnünk kell. Fontos, hogy egy kosár mindig tele legyen 

a szerepjáték kellékeivel, mindenféle színes pörgő hosszú szoknyával, kalappal, koronával, 

kendővel, fejdísszel, szimbolikus tárgyakkal. Ha a konfliktusaik konstruktív feloldódására 
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megtanítottuk őket, folyamatosan elegendő élményt nyújtunk nekik, és időszakonként 

nevelési feladatunk szerint változó eszközökkel ellátjuk őket, játékuk óvodapedagógusi 

irányítást nem igényel. Ehhez szükséges azonban, hogy kreativitásukat folyton fejlesszük.  

 

A drámapedagógiai játékok kiválóan megfelelnek, amit majd a következő részben 

tárgyalunk. Táplálnunk kell kezdeményező készségeiket, önálló játékszervező, irányító 

szerepüket.  

Az óvodapedagógus tudatos jelenléte az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozását biztosítja, mindezt feltételteremtő tevékenysége mellett szükség és igényszerinti 

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

Mindent át kell hasson az önállóság, kreativitás, konfliktusok megfelelő feloldása.  

A probléma helyzetekben nem adunk ötleteket, kész megoldást, minden esetben 

elvárjuk a gyermektől, hogy ők ajánljanak különböző megoldási módokat. Tanulják meg, 

hogy mindig több megoldás létezik. Értékeljük az egyéni megoldást nyújtó ötletes munkákat. 

Mindig a játékszituáció dönti el a felmerülő igényeket, attól függetlenül „ötletbörzét” is 

rendezhetnek a gyermekek. Barkácsolt tárgyakból időnként kiállítást rendezünk, megmutatjuk 

az érdeklődőknek. Ha az óvodapedagógus gyakran barkácsol játékokat a gyermek előtt, ők is 

kedvet kapnak ezek gyakorlására.  

Később az elkészített eszközök már nem öncélúak, de célzatosan felhasználtak lesznek 

a játékokban. A gyermekek önállóan kezdeményezik a barkácsolást, a játék igényei szerint, és 

saját ötleteiket megvalósítják. Ha látjuk, hogy a gyermekek által készülő eszköz ilyen módon 

kivitelezhetetlen, ne mondjuk meg nekik. Esetleg rákérdezhetünk, felvethetjük a problémát, 

de a helyes megoldást tőlük várjuk. Az sem baj, sőt igen fejlesztő, ha „saját kárán tanul”, de 

ehhez jól kell ismerni a gyermeket. Egyes gyermekeknek elveheti a kedvét a további 

kísérletezéstől. A végső cél persze az, hogy a tapasztalatszerzés folyamatában sikerek és 

kudarcok árán jussanak el a tudáshoz. 

      

Dramatizálás-bábozás 

 

A program nagy hangsúlyt fektet, a kreatív művészeti nevelésre, így a 

dramatizálásnak, bábozásnak jelentős szerepe van nevelési feladataink megvalósításában. 

Gondoskodjunk róla, hogy belső kép alakuljon ki a gyermekekben.   
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A dramatizálás több lépésben történik: 

 

- Kiemeljük a mese „értéktartományát” és játékszituációban megjelenítjük. 

Ez csak rész, az egészhez viszonyított indirekt játék. 

- Némajátékkal megjelenítjük a mese fontosabb részeit. 

- Kiemelünk egyes karaktereket a meséből, közelről megnézzük, mímes játékkal 

megjelenítjük.  

- Dramatizáljuk az egész történetet, óvodapedagógusi szerepvállalással. 

Az óvodapedagógusi szerep vállalása kedvet ad, és modell értékű. Figyelje meg,  

milyen szerepet melyik gyerek vállal szívesen. Információt nyújt az óvodapedagógusnak, 

mert a gyermek minden esetben azzal a karakterrel azonosul.  

Ne tanuljanak be hosszú kötött szövegeket, az erőszakos memóriafejlesztés káros. 

 

A bábozás: 

 

- A bábozáshoz szükséges eszközök legyenek mindig elérhető helyen, és folyamatosan 

bővüljenek a soron következő időszak meséi szerint.  

- Készítsenek a gyermekek bábokat saját maguknak is. Legyenek többféle bábok a 3-4 

éveseknek, ujj bábok, kezükre illő kesztyűbábok. Készíthetnek fakanál bábot, 

mákgubó, nemezből készült bábfejet, amihez ruhákat szabnak, kötöznek. Kasírozott 

bábot is készíthetnek önálló elképzelés alapján, óvodapedagógusi technikai 

segítségadással. Fontos, hogy esztétikus kellékek készüljenek. Az óvodapedagógus 

nyújtson segítséget a bábozásban, azzal ébresszen kedvet.  

- Az óvodapedagógus ne avatkozzon be a szerepek elosztásába. Az alább-fölé 

rendeltségi viszony, egyrészt természetes módon oldódik meg és cserélődik a vegyes 

csoportban, ”a nagyok” folyamatos távozásával. Másrészt a szerepek vállalása 

önkéntes, gyermeki karaktertől függő. Nem vagyunk egyformák, a különbözőség 

elfogadása a legfőbb feladatunk. Vannak vezető típusú gyermekek, akiknek lételeme 

az irányítás és vannak teljesen más szerepekben kiteljesedő gyerekek. Fel kell 

figyelnünk a kardinális, a túlzott akaraterővel, egóval rendelkező gyermekekre, akik 

társaik igényeit semmibe véve törekszenek az élre. Az óvodapedagógus szerepe az, 
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hogy megtanítsa őket arra, hogy társaik számára is megfelelő módon oldják fel a rájuk 

jellemző gyakori konfliktusaikat. Ugyancsak észre kell vennünk a túlzott, félénk, 

visszahúzódó „jó gyerek” táborát. Ők mindig arra fognak panaszkodni, társaik 

mennyire erőszakosak. Akikből hiányzik a tűz, az aktivitás, afelé annál 

erőszakosabban megy. Minél jobban hárítunk valamit, annál erőszakosabban jön 

felénk. Így tanul egymástól passzív – aktív, erőszakos, félénk gyermek. A félénk sok 

keserves tapasztalat árán tanul a hibájából és ő is elkezdi árasztani tüzét, a másik 

kénytelen visszavenni belőle. 

 

Van született karakter jegyeivel fogva félénk, és van olyan gyerek, akinél ez indokolatlan. 

Ilyenkor a félénkség okát igyekezni kell kideríteni, a szülői házzal együtt keresni a 

megoldást. Az óvodapedagógus feladata a csoportban, hogy oldja a gyermekek gátlásait, 

biztassa cselekvésre, emeljék ki hangsúlyozottan értékeit. Éreztesse mennyire nagyra 

értékeli őt, és elvárja tőle a határozott kiállást, cselekvést.  

Konkrét esetekkel napról napra segítsen neki abban, hogy ő is nyilvánítsa ki igényeit a 

játékban. A megoldást tehát soha nem az óvodapedagógus mondja ki a szerepek 

elosztásában, hanem mindkét fél meghallgatásával a gyermeki ötletekre bízza.  

A fejlettebbek már képesek arra, hogy egymás ötleteit is meghallgassák, elfogadják. Igazi, 

kölcsönös együttműködés alakulhat ki közöttük. Először meg kell tanítani egymásra 

figyelni, ebben is segítségünkre lehetnek a drámapedagógiai játékok – hogy a játék 

zavartalan lehessen. Képesek egymást kölcsönösen segíteni, szoros, szeretetteljes 

kapcsolatot létrehozni. Ebben a mesék nevelő hatása siet segítségükre.  

 

Barkácsolás 

 

Kezdettől fogva alakítja az óvodapedagógus a gyermekben azt az igényt, hogy 

játékukhoz, mesékhez önállóan készítsenek eszközöket. A csoportszoba egy sarkában 

mindig álljanak különböző természetes anyagok, jó ha gondoskodunk barkács asztalról. 

Olló, ragasztó, papír kezdettől fogva már a 3-4 évesek kedvenc eszközévé válnak. Ők még 

a funkció öröméért vágnak, ragasztanak, óvodapedagógusi segítséggel kisebb kiegészítő 

eszközöket készítenek.    
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A 4-5 éves gyermekek már megbeszélik milyen eszközökre lenne szükségük. Nincs 

szükség az óvodapedagógusi irányításra, csupán technikai segítséget adunk. Engedje saját 

élményeiket kijátszani, így terápiás célt szolgál, és sok információt nyújt a gyermekről az 

óvodapedagógusnak.   

 

     Építő, konstruáló játék 

 

Nagyoknál a szerepjáték részeként szerepelhetnek ezek az építmények. Az 

óvodapedagógus várja el az ötletes kezdeményező megoldást, ez is a Rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka fontos része.  

 

     Szabályjáték 

 

A szabályjáték óriási értéke, hogy a szabályok önkéntes vállalásán alapul. Vannak 

mozgásos és értelmi képességeket fejlesztő játékok. Sok szabályjátékban fejlődik a 

kölcsönös segítségadás, gyakorolhatják a szerénységet, mértéktartást, a közösségi érzést, 

és a felelősségtudatot. 

 

Meg kell velük ismertetnünk ragyogó népi játékainkat, amelyek valamilyen szabályhoz 

kötődnek. Szívesen vegyenek részt a különféle testnevelési játékokban, dalos, mondókás 

játékokban, szembekötősdi, fogócska játékokban. Versenyjátékokban mérjék össze 

ügyességüket.  

Tudjanak egyénileg is játékokat vezetni. Az óvodapedagógusnak el kell érnie azt, 

hogy a nagyok önállóan kezdeményezzenek és szervezzenek játékokat, amibe a kicsiket is 

bevonják. Biztassa és szoktassa rá a gyermekeket, hogy önállóan találjanak ki új 

játékokat. Legyenek képesek rá, hogy elfogadják egymás ötleteit és figyelmeztessék 

egymást a szabályok betartására.   

 

     Drámapedagógiai játékok 

 

Többféle fajtája és feladata van. Legfőbb érdeme a szocializációban van. Célja: segítse 

általános nevelési feladatainkat.  
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Feladatai:  

- Kreativitás fejlesztése. 

- A kezdeményező készség, az önálló gondolatiság, a fantázia kibontakozása. 

- Az egyes időszakok nevelési feladatainak indirekt előkészítése. 

A drámapedagógiai játékok átszövik az óvodai foglalkoztatás minden részét, a 

nevelési feladataink indirekt előkészítését jelentik. A kötetlen foglalkozások 

kezdeményezésként, a gyermekek motiválására, vagy foglalkozás közben az 

érdeklődés fenntartására, a kiemelkedő nevelési feladatok hangsúlyozására egyaránt 

alkalmas.  

  

Több formáját és fajtáját alkalmazzuk: 

- Érzékelő gyakorlatok: szaglás, azonosítás tapintással, animáció, hallásfejlesztő 

gyakorlatok 

- Konfliktusos helyzetek: én-kép feltáró gyakorlatok, konfliktust kereső, teremtő 

gyakorlatok.  

- Én-tudatosító, társas kapcsolatteremtést segítő gyakorlatok 

- Utánzó játékok 

- Feszítő, lazító gyakorlatok 

- Koncentrációs gyakorlatok 

- Metakommunikációs gyakorlatok 

- Képzeletfejlesztő játékok 

- Szituációs játékok 

- Mesedramatizálás, némajáték, karakter kiemelése, beavatásos játék 

- Bizalomjáték  

- Mímes-szöveges improvizatív játékok  

- Agressziót levezető játékok 

- Átvitt, sejtett közlések megfejtése 
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Udvari játékok 

 

Tág tér nyílik a mozgásos játékok szervezéséhez. Népi játékok, fogócskák, labdajátékok, 

versenyjátékok igazi terepe az udvar. Változatos mozgásfejlesztő eszközökről kell 

gondoskodni. (labda, ugrálókötél, karika)  A homokozó játékokat minden tavasszal 

ajánlatos felújítani. A kicsiknek legyen elegendő szita, forma, lapát, vödör. Mutassuk meg 

használatuk módját. Jó, ha talicskák, biciklik is vannak.  

A nagyokkal várat építhetünk nyáron. Homokozó, agyagozó, nemezelő asztalra is szükség 

van.  

Az udvar fontos tartozékai a stilizált fajátékok. (Ló és szekér) Legyenek biztonságosak, 

esztétikusak. A berendezhető babaházak berendezései és kiegészítő eszközei mindig 

álljanak a gyermekek rendelkezésére. Függönyök és különböző textíliák felhasználásával 

kedvük szerint alakíthassanak ki sátrakat, orvosi rendelőt, stb.  

Téli időszakban hó építő játékok, szánkózás a jellemző.   

 

5.2. A munka 
 

Az óvodai tevékenységek, játék, munka és tanulás keretében zajlanak, a munka tehát a 

játékhoz hasonlóan szolgáltatja a mindennapi tevékenységek keretét.  

Célja:  

- A természeti, társadalmi környezetből megfigyelések, tapasztalatok, ismeretek 

szerzése.  

- Belső fegyelem, kötelességtudás, felelősségtudat, felelősségérzet kifejlesztése, 

kezdeményező készség, együttműködő készség, kitartás, önértékelés. 

- Társas kapcsolatok fejlődése,saját és mások elismerésére nevelés. 

 

Feladatai:  

- Az óvodapedagógus megtanítja a gyermekeket a munka eszközeinek használatára, 

kialakítja a munka készségeket és szokásokat.  

- Megismerteti velük a munka hasznosságát, sorrendiségét.  

- Biztosítja a munka állandóságát, folyamatosságát.  

- Tanulják meg, amit megkezdtünk, be is kell fejezni, lássák munkájuk célját, hasznát.  
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Programunkban alkalmazott munkafajták: 

Önkiszolgáló munka 

Magába foglalja az öltözködés, étkezés, tisztálkodás szokásait (lásd az egészséges életmód 

címszó alatt) 

 

Napi munka (ajánlás, hogyan szoktassa az óvodapedagógus önálló gondolkodásra, 

kreativitásra a gyermekeket) 

 Kezdettől fogva szoktassa arra az óvodapedagógus a gyermekeket, hogy egymás 

között osszák meg a munkát. Vezesse rá a gyermekeket anélkül, hogy kész sémát ajánlana. 

Kísérje figyelemmel az egyes munkafolyamatok részmozzanatainak elvégzését. Ha terítés 

közben azt látják, hogy a napos felcserélte a műveleti sorrendet, pl. előbb a mélytányért osztja 

a lapos helyett, ne mondja meg a helyes megoldást. Figyelemkeltő kérdéseivel hagyja, hogy a 

gyermek jöjjön rá helytelenségére. Ilyen kicsi dolgokon múlik a kreativitás. A gyermeket 

mindig hagyni kell, hogy a világot önállóan fedezze fel!  

 A naposság boldogan vállalt feladat, aki viszont vállalta, végig kell csinálnia. A 

munka örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység legyen a gyermek számára. 

 

Alkalomszerű és folyamatos munkák az óvodában. 

  

- Szívesen végezzenek olyan munkát, amiben a felnőtteknek segíthetnek. (pl. szalvéta 

hajtogatás, rendrakás, csoportszoba átrendezése, játékjavítás, csoportszoba díszítése, 

ajándék készítés. 

- Folyamatosan figyelemmel kísérjék az élősarok növényeinek, vagy kisállatok 

(akvárium, terrárium, kismadár gondozását), segítsenek a rügyeztetés, csíráztatás 

előkészületeiben.  

- Együtt veteményezzenek az óvodapedagógussal a konyhakertben, figyeljék a 

változásokat.  

- Segítsenek falevelet gyűjteni, virágot, veteményt locsolni. 

- A nagyobbak vegyék észre, miben szorulnak a kicsik segítségre, és örömmel 

segítsenek rajtuk.  
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Munka az óvodán kívül 

 

 Igen fontos terület ez, programunk célkitűzése szempontjából. Legfőbb törekvésünk, 

hogy minél több élményhez juttassuk a gyermekeket. Az őszi időszakban adódik a legtöbb 

alkalom, az óvodán kívüli tevékenykedésre. 

 Felfogásunk szerint, amiről beszélünk a gyermekeknek kevésbé marad meg, de amit 

tevékenyen végez, az mély benyomást gyakorol rá. Különösen igaz ez, ha nem megszokott 

környezetében valami eltérő, új eddig ismeretlen világban zajlik mindez.  

 Különösen kedves, vonzó számunkra ha szeretett csoporttársuk lakhelyét látogatjuk 

meg. Ajánlatos időben feltérképezni lehetőségeinket, a szülőket is meggyőzve ennek 

fontosságáról. Szívesen veszik, ha óvó néni, vagy dajka néni otthonát látogathatják meg.  

                   

5.3. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Az óvodapedagógusok a módszertani szabadságukkal élve tervezhetik és szervezhetik a 

csoportos foglalkozásokat a szabad játék, az egyéb napi párhuzamos tevékenységek mellett.  

A tanulás a játékkal és a munkával együtt a nevelés keretét adja. 

Folyamatos, mert minden helyzetben utánoz, tapasztal, tevékenykedik a gyermek. 

Minden gyermek számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Fokozott figyelmet fordítunk 

a HH-s, HHH-s, és SNI-s gyermekek felzárkóztatására, nevelésére. 

A tanulás célja: 

A 3-7 éves korú gyermek képességeinek fejlesztése. 

A teljes személyiség fejlesztése a tevékenységek által és keresztül. 

A gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire építve a tanulást támogató környezet 

megteremtése. 

 

A tanulás feladatai:  

- Önálló gondolkodásra szoktatás 

- Kíváncsiság, kísérletezési kedv, alkotó kedv felébresztése 

- Többféle megoldás keresésére nevelés 

- Közvetlen, cselekvő tapasztalatszerzés biztosítása 

- Az egyéni fejlettség szintjéről való differenciált fejlesztés 
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- Önkéntesség és öröm biztosítása 

- Biztosítson alkalmat a társakkal való együttműködésre 

- Alakuljon ki belső motiváltság a tanulás iránt 

- Az értékelés fedezze fel a gyermekekben lévő pozitív tulajdonságokat, én-kép 

fejlesztése 

 

A tanulás lehetséges formái: 

- Utánzás minta és modellkövetés, magatartás és viselkedés tanulás 

- Játékos, spontán tapasztalatszerzés 

- A cselekvéses tanulás 

- A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

- Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 

Minden tevékenység csoportos formában zajlik mindhárom korosztály számára, mind a 

homogén, mind a vegyes csoportokban. Kötelező foglalkozás a testnevelés.  

A tartalmat, amely által a nevelés folyik, úgy választjuk ki, hogy tudatában vagyunk annak, 

hogy létünk értékét a természet és társadalom térben, időben való lüktetése, ritmusa adja meg. 

Az anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a többféle korosztály igényeinek kielégítését, 

valamint a gyermekek életkori, ill. egyéni sajátosságait.    

A saját élményű tanulás során – ha szükséges éppen az óvodapedagógus által teremtett 

problémahelyzetekben – a gyermek mindig kérdezhet, választhat a tevékenységek, 

megoldások, technikák között, tévedhet és korrigálhat minden negatív élmény nélkül. 

Nagy hangsúlyt fektetünk, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztésére. 

  

Spontán tanulás és a tervezett tevékenységek  

 

5.3.1. Verselés, mesélés  
 

A magyar gyermekköltészet a népi dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese- képi és konkrét formában –
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esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat. 

A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemlélet módjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait egyben feloldást és megoldást kínál. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, a 

játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. Az óvodában 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz 

igazodóan a népi népmesék népi hagyományokat felelevenítő mondókák rigmusok a 

magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei meséi- a klasszikus és kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van. 

 

Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozást tartjuk hetente, de minden nap 

hallgathatnak mesét a gyermekek lefekvés előtt. Spontán mesélésre, mindig van lehetőség. Az 

időszak meséje időnként dramatikus feldolgozásra kerül.  

 

5.3.2. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  
 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka mint az ábrázolás különböző 

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 

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

Törekedni kell a gyermeki alkotások, közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására.  

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességeikhez igazodva 

segítik a képi-plasztikai kifejező képesség komponáló térbeli tájékozódó és 

rendezőképességek alakulását. A gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak 

képi kifejezését: a gyermekek tér - forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi 

gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük 

alakítását. 
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Heti két alkalommal kezdeményez az óvodapedagógus, az időszak jellegéből adódó 

aktualitást, bemutatva a technikát, kézművességet, a kismesterséget. Ábrázoló tevékenység az 

egész nap folyamán biztosított. 

 

5.3.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc  
 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok,  a népi gyermekdalok az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek egyben felkeltik 

zenei érdeklődését formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az élményt nyújtó 

közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus a mozgás 

szépségét, a közös éneklés élményét. A népdalok éneklése, hallgatása a gyermektáncok, 

néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, tovább élését segítik. 

Heti két alkalommal kezdeményez az óvodapedagógus foglalkozást, ebből az egyik tánc. A 

hét minden napján szervezhetnek önállóan játékokat, táncokat. 

 

 

5.3.4. Matematika  
 

A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak is 

ismereteknek is a  birtokába jut és azokat tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat alakul ítélőképessége, fejlődik tér, sík és 

mennyiség szemlélete. Az óvodapedagógus feladata hogy tegye lehetővé a gyermekek 

számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, 

eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a 

biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló 

véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet 

alakításában, helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartás formálás alapozására 

alakítására. 

 

5.3.5. Mozgás  
 

Heti egy kötelező és négyszer 15 perces mozgás van. A hét minden napján ritmikus 

mozgásfejlesztést kezdeményezünk. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás a gyermekek 

egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros 
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készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az 

óvodáskor a természetes hely és helyzetváltoztató és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

sokszínű változatos és örömteli érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal szükséges 

elősegíteni. 

A mozgásos játékok tevékenységek rendszeres alkalmazása. 

A spontán szabadjáték kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységek. 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is. Együtt hatnak a 

gyermek személyiségének-a pozitív én, önkontroll, érzelem szabályozás, szabálykövető társas 

viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás fejlődésére. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 

5.3.6. Külső világ tevékeny megismerése  
 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemében egy műveltségi 

területként fogjuk fel a környező világ tevékeny megismerését, melynek részét képezi a Külső 

világ tevékeny megismerése. Kiemelt területként kezeljük, mivel az óvodai foglalkoztatás 

alapját képező élményszerzés, tapasztalatszerzés megvalósítása történik a Külső világ 

tevékeny megismerése foglalkozásokon. 

A Külső világ tevékeny megismerése éves ütemterve tartalmazza az egyes naptári 

időszakok lebontását, feladatainak meghatározását, ami köré csoportosulnak a különböző 

tevékenységek. 

  

A komplexitás magja: 

- az évszakok jellegzetességei 

- néphagyományőrző jeles napok 

- a természetközeli életmód jeles napjai 

- a gyermeki élethez kapcsolódó hagyományok 

- Nemzeti ünnepek 
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A komplexitás magja tehát a Külső világ tevékeny megismerése, ehhez kapcsolódóan a 

hagyományápolás, és az ünnepek. Mindez meghatározza a köré szerveződő tevékenységi 

területeket. 

Mese-vers, Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, kézművesség, ének-zene, tánc.  

A fentiek értelmében az időszakok tervezésében figyelembe vesszük:  

- az időszak időjárását, jellegzetességeit, növényvilágát 

- az időszak tevékenységeit, munkáit 

- az időszak élményszerző, tapasztalatszerző sémáinak, kirándulásainak lehetőségeit 

- az időszak népi kismesterségeit, eseményeit 

- az időszak szimbólumait (növényi, állati, tárgyi) 

- az időszak néphagyományait, népszokásait 

- az időszak ünnepköreit 

 

Az időszakok általános nevelési feladatai:  

 

Szűz hava (augusztus 21 – szeptember 22) : 

Beilleszkedés időszaka. Az elfogadás, a társas kapcsolatok erősítése, a konfliktus megoldási 

készség fejlesztése a pozitív megerősítéssel. Raktározásra, beosztásra, rendezésre való 

ráhangolódás. 

 

Mérleg hava (szeptember 23 – október 21) : 

Megmérettetés, a gyermekek képességeinek felmérése, az énkép erősítése. A csoporthoz 

tartozás érzésének alakítása, a társak, az óvoda, a tevékenységek iránti pozitív beállítódás 

megalapozása. Egymásra odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés erősítése. Egyensúly 

keresése a társas kapcsolatokban. A szépség, a bőség, a harmónia kiemelése. Az ellentétek 

között az egyensúly megteremtése, a jó és a rossz kettősége, mérlegelés, számvetés, 

döntéshozatal. 

 

Skorpió hava (október 22 – november 20) : 

Az érzelmi ösztönerőkön való uralkodás tanulása, az érzelmek felszínre hozása, 

kinyilvánítása. Szorongás, félelmek oldása. Lehetőséget adunk önmaguk kipróbálására. 
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Küzdelemre, kitartásra nevelés, akarati erők edzése. A sötétség (átmeneti) uralmának 

megtapasztalása. Az elmúlás és a megújulás lehetőségének megéreztetése. 

 

Nyilas hava (november 21 – december 20) : 

Az elcsendesedés időszaka. Az ösztönökön való uralkodás tanulása. Annak megtapasztalása, 

hogy a kitartó, szorgalmas munka eredményt hoz. Önzetlen segítségadás, jóság, jószívűség, 

szeretet, odaadás gyakorlása. A túlzott hiszékenység legyőzése. Igaz – hamis 

megkülönböztetése.  

 

Bak hava (december 21 – január 20) : 

A merevség oldása, kedvesség, könnyedség a társas kapcsolatokban. Egymás felé fordulás, 

szeretetadás, a figyelmesség, az  alkalmazkodás gyakorlása. Nyitás, türelem, a változás 

elfogadása.  

 

Vízöntő hava (január 21 – február 20) : 

A közösségbe való beilleszkedés tanulása, a kapcsolatteremtés gyakorlása. Szerezzenek 

tapasztalatot saját külső és belső tulajdonságaikról. Az átváltozás, a „maszk” szerepének 

eljátszása, levetése. A mértékletesség tanulása, a szélsőségek leküzdése, az őszinteség 

vállalására nevelés. 

 

Halak hava (február 21 – március 20) : 

Az emberi értékek kiemelése. Együttérzésre, önfeláldozásra, alkalmazkodásra, őszinte, tiszta 

szeretetre, önzetlenségre nevelés. Bizonytalanság, passzivitás legyőzése. Aktív cselekvés, 

megkülönböztetés, biztonság erősítése. 

 

Kos hava (március 21 – április 20) : 

Az újjászületés időszaka. A szelídség és a türelem tanulása. A hirtelen, dühös, impulzív 

viselkedés fékezése, uralkodás az indulatokon. A mások iránti tiszteletre nevelés, akaraterő, 

tűrőképesség fejlesztése.  
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Bika hava ( április 21 – május 20) : 

Az alkalmazkodás időszaka. A változás elfogadására nevelés. A merészség, a 

kockázatvállalás tanulása. Makacsság    engedékenység szembeállítása. Érzelmi kötődések 

erősítése, szorgalomra, tettrekészségre nevelés. 

 

Ikrek hava (május 21 – június 20) : 

A kontaktusteremtés időszaka. Túlzott befolyások fékezése.  

Felületes, szétfolyó kapcsolatok    tartós, mély barátság szembeállítása. 

 

Rák hava (június 21 – július 21) 

Érzelem, értelem, akarat egyensúlyának megteremtése. Fantáziavilág    valóság 

megkülönböztetése, a tudatosság fokozása. Szorongások oldása, reális önértékelés. 

 

Oroszlán hava (július 22 – augusztus 21) 

Gondoskodó, melegséget adó, nagylelkű, öntudatos, bátor attitűd kiemelése. A társas 

kapcsolatok konfliktusainak feloldása. 

 

5.3.6.1. Népszokások: 
 

A népszokások szervesen kapcsolódnak a naptári időszakokhoz, beilleszkednek 

feladatrendszerébe. Programunk lényege a természet közelség, a naptárok által meghatározott 

természetben végzett tevékenységekre való építkezés. A földműves lét a paraszti 

tevékenységek jellege, egymásutánisága határozta meg mindig a népszokások mibenlétét. Ez 

azt jelenti, hogy a népszokások átszövik napjainkat.  

A gyermek megismeri a szülőföld az ott élő emberek a hazai táj a helyi hagyományok és 

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

kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét és védelmét is. 

 

Feladat – főbb törekvéseink: 

 

- Valóságnak megfelelő ismeretek gyűjtése környezetükből, ezáltal megfigyelő, 

összehasonlító képesség fejlesztése.  
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- A különbségek, hasonlóságok, összehasonlítások során szín, méret, forma  kialakítása. 

Figyelem, emlékezet fejlesztése.  

- A megfigyelések, csoportosítások során az ok-okozati összefüggések megláttatása, az 

egész-rész kapcsolatának megéreztetése.  

- A csoportosítások, rendezések közben jussanak el a gyűjtőfogalomig, ill. a 

gyűjtőfogalomtól az egyediig.  

- Csoportosítások, összehasonlítások végzésekor érezzék meg a hasonítás 

viszonylagosságát.  

- Az alá és fölérendelés végzésével fogalom alakítás. 

- A kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában a gyermek önálló 

véleményalkotási, döntési képességeinek fejlesztése. 

 

A feldolgozás színterei:  

 

- Életkoruknak megfelelően ismereteiket, tapasztalatok, tevékenységek, élmények által 

gyűjtsék (érzékszerveik aktivizálása), a megalapozott értelmi képességek birtokában. 

- Kiemelt területként kezeljük, hiszen a környező világ megismerése a komplexitás 

magja. 

- A tapasztalatok gyűjtése a naptári időszak mentén van feldolgozva. 

- A naptári időszakok jellegének megfelelően a Külső világ tevékeny megismerései 

foglalkozásokba beépül a négy őselem (tűz, víz, levegő, föld) jellegzetességei, 

környezetvédelmi tudnivalói. 

 

Ősz 

 

Az ősz jellegzetességeinek folyamatos megfigyeltetése 

- időjárás 

- öltözködés 

- természeti változások  

- állatok, rovarok, költöző madarak 

- betakarítás szükségessége 
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- raktározás, befőzés, aszalás, tartósítás, fagyasztás 

- zöldség, gyümölcs fogalom alakítása 

- szállító és betakarító eszközök szerepe 

- egészségmegőrzés 

- helyes táplálkozás 

- a sport egészségmegőrző szerepe 

 

Október 4. az állatok világnapja. 

Ezen a napon játékos feladatokkal, ismeretek bővítése, rögzítése, állatok hangjának 

felismerése kazettáról, képek felismerése. 

 

A feldolgozás színterei:  

- séták a Nagyerdőn, családi gazdaságokban, gyümölcsöskertben, Állatkertben, 

Botanikus kertben 

- befőzés, szárítás, (aszalás) gyümölcssaláta készítése 

- szituációs játékok 

- sorozatok folytatása 

- igaz-hamis állítások 

- verbális fejlesztés  

- találós kérdések 

- ellentétek, stb.  

 Lehetőségekhez képest gyárak, üzemek látogatása, (pékség, DEKO, stb.) 

 

Tél 

 

A tél jellegzetességeinek folyamatos megfigyeltetése 

 

- időjárás, öltözködés 

- természeti jelenségek (hó, dara, jég, zúzmara)  

- Mikulás, Karácsony, Farsang 

- állatok, vadonélő állatok, madarak etetése 
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- a család szerepe, szerkezete 

- belső tulajdonságok (szeretet, figyelmesség, egymás segítése)  hangsúlyozása 

- egész-rész viszonya – időrendiség  

- napok, hetek, hónapok, évek 

- ritmikus ismétlődések (évszakok, napszakok) 

Tudják elhelyezni a telet az évszakok sorában. 

 

Kísérletezzenek:  

- hagyma, különféle ágak hajtatása 

- különböző magvak ültetése 

- babcsíráztatás 

Legyen képzetük a növény részeiről, gondozásukról.  

 

- kísérletezzenek a jéggel, hóval 

- figyeljék meg a víz halmazállapot változásait 

- téli sportok – egészséges életmód 

- a közlekedést nehezítő körülmények 

 

A feldolgozás színterei:  

 

- képválogatás, csoportosítás 

- évszaknaptár készítés 

- évszak óra készítés 

- madáretető kihelyezése, magvak folyamatos pótlása 

- gyümölcssaláta, gyógytea készítése, fogyasztása 

- látogatás a Botanikus kert üvegházába 

- szánkózás, hóember készítés, téli sportok 

 

Tavasz 

A tavasz jellegzetességeinek folyamatos megfigyelése 
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- időjárás, öltözködés 

- természeti változások 

- a természet ébredése 

    - fák, bokrok rügyezése, virágzása 

- költöző madarak visszatérése 

    - első tavaszi virágok nyílása 

Vegyék észre a növények szerepét az emberek és állatok életében. 

- a közlekedés szabályainak gyakorlása 

- városunk nevezetességeivel való megismertetés    

(Nagytemplom, Déri Múzeum, Csokonai Színház, Arany Bika Szálloda) 

 

 Néphagyományőrző jeles napok:  

     -   Kisfarsang időszaka   

     -   Szüret 

- Szent Mihály napi vásár 

- Márton napi vigasságok 

- Időjárásjósló napok  

- András nap, az Adventi időszak kezdete 

- Mikulás nap 

- Lucázás 

- Betlehemezés, Karácsonyi ünnepkör 

- Vízkereszt(január 6.) 

- Farsangi időszak 

- Gyertyaszentelő (február 2.) 

- Húsvéti ünnepkör 

- Pünkösd 

 

  A természetközeli életmód jeles napjai 

- Szeptember 30. a Magyar Népmese napja 

- Október 4. az Állatok Világnapja 

- Mentálhigiénés nap- november 
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- Március 22. a Víz Világnapja 

- Április 22. a Föld napja 

- Május 10. Madarak és fák napja 

- Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

 

 A gyermeki élethez kapcsolódó hagyományok 

- A gyermekek születés- és névnapjának megünneplése 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Évzáró és ballagás 

 

Nemzeti ünnepünk 

- Március 15. 

- Október 23. 

- Nemzeti összetartozás napja – június 4. 

 

Ismerkedjenek meg a négy fő elemmel 

Víz 

- ismerjék a víz megjelenési formáit (patak, folyó, tenger) 

- ismerjenek meg néhány vízi járművet, tudják életünkben betöltött szerepüket 

- környezetvédelem hangsúlyozása (ne szennyezzék a vizet) 

A víz világnapján játékok, kísérletezések során gyarapítsák ismereteiket.  

Levegő 

- szerepe életünkben 

- ismerkedjenek meg néhány légi közlekedési eszközzel 

- tudatosodjon bennük, hogy a levegőszennyezése káros az egészségre 

- ismerjék a légmozgások formáit (szél, orkán, vihar, tornádó) 

 

Föld 

- a föld domborzati viszonyainak megismertetése (hegy, völgy, sziget, alföld, stb.)  

- földrészek, tengerek, a mi hazánk, városunk, stb. 
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- a Föld Napján játékos tapasztalatok gyűjtése (különféle játékok játszása, fák, virágok 

ültetése 

- a föld növényeinek, állatainak összehasonlítása, megkülönböztetése 

- ismeretek rögzítése, a négy évszak jegyeinek összehasonlítása 

 

Tűz 

- május 4. látogatás a Tűzoltóságra 

- legyen tapasztalatuk a tűz hasznáról, de legyenek tisztában romboló erejével, 

veszélyeivel is. 

 

A feldolgozás színterei 

- szituációs és értelmi képességet fejlesztő játékok alkalmazása 

- növények gyűjtése, préselése, gyógynövények, különleges sziklakerti növények 

- találós kérdések 

- séták, kirándulások (Botanikus kert, Nagyerdő, Állatkert, Víg-kend major, Vadas 

park, Erdei Iskola, Hortobágy) 

- képek, könyvek gyűjtése, nézegetése, munkalapok alkalmazása 

- terepasztal készítés növényekkel, állatokkal, közlekedési eszközökkel való 

benépesítése    

  

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 
 

A lelki, szellemi érettség jellemzői, a környező világ tevékeny megismerése, 

környezetvédelem, környezetesztétika  

 

Gazdag tapasztalatokkal rendelkezzenek környezetük növény és állatvilágáról, a táj 

jellegzetességeiről, azok gondozásáról és védelméről. Állatkerti, Botanikus kerti tapasztalatok 

nyomán szerezzenek ismereteket távoli földrészek növény és állatvilágáról is.  

Ismerjék meg az élővilág és az évszakok változásait, az ennek megfelelő gondozást, munkát, 

öltözködést. Gyakori kirándulások, séták eredményeként a környező utcák, a város, falusi 

jellegű külterületek, mint Szepes, Bayk András kert, megismerése. Ismerjék a legfontosabb 
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középületeket, az ebben végzett tevékenységek hasznát. (Posta, Nagyállomás, Piac, 

templomok, múzeumok, színház, stb.) 

A közlekedési eszközök gyakori használatával életszerű ismereteket gyűjtsenek hasznukról, 

jellegzetességeikről. 

Alakuljanak ki a közlekedés illemszabályai.  

Tapasztalatból ismerjék az autóbuszt, villamost, trolibuszt, vonatot, valamint elméleti síkon a 

metrót, repülőgépeket.  

Váljanak szokásukká az illemszabályok. 

- az utcán halkan beszélgessenek 

- a közlekedési eszközökön adják át helyüket az idős embereknek 

- ha helyet kapnak, köszönjék meg 

- tanulják meg, hogy csak a kijelölt gyalogos átkelő helyen megyünk át, megvárva a 

zöld jelzést 

- a járdaszigeten fegyelmezetten viselkedünk 

- mozgó járműről nem szállunk le, fel 

 

Ismerjék meg, mi a különbség a tiszta és szennyezett víz, a levegő és a föld között, mi az, 

amit ők tehetnek érte: 

- a növényeket óvjuk, ápoljuk, gondozzuk   

- a szemetet nem dobjuk le a földre, vízbe 

- vegyenek részt faültetésben, ezzel is védve a tiszta levegőt 

- ismerjék fel a legfontosabb munkákat (szüret, betakarítás, levélseprés, hólapátolás, 

veteményezés, kukoricatörés, befőzés, dióverés, stb.) 

- ismerjék a legfontosabb népszokásokat, ünnepi szokásokat (szüreti vásár, Lucázás, 

Mikulás, Advent, Karácsony, Húsvéti locsolkodás, tojásfestés, farsangi 

állatalakoskodás, téltemetés, Kisze-báb égetés, Pünkösdölés, Majális, Anyák napja, 

évzáró) 
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 5.3.6.2. Matematika 
 

Feladat:  

- különböző jellegű matematikai feladatok szerzése által érzékelés, észlelés, 

megfigyelés fejlesztése 

- a világ mennyiségi, formai kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése játékos 

formában, a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva 

- értelmi képességük fejlesztése, logikus gondolkodás kialakítása, azonosítás, 

megkülönböztetés, összefüggések felismerése, ítélőképességük formálása 

- ismerjenek meg néhány matematikai eljárást, ezeket gyakorolják játékuk során 

- a matematikai érdeklődés felkeltése, elemi ok-okozati összefüggések megtapasztalása 

- pozitív viszony kialakítása a probléma helyzetek megoldásához 

- intellektuális érzelmek fejlesztése  

 

Főbb törekvéseink:  

 

- a megfigyelések kiindulópontja mindig önmaguk pl. viszonyítások, ki a magasabb, 

alacsonyabb, stb., később tárgyak, eszközök 

- a tapasztalatszerzés útja 

térbeli kiterjedésektől kiindulva jussanak el a síkformákig 

a foglalkoztatás minden esetben mikrocsoportos formában történik, a gyermekek 

részvétele önkéntes, a feladatadás egyéni, differenciált 

- a matematika foglalkozás egymást követő két napon történik azonos témában más 

módszerrel, eszközzel, más feladatokkal 

A matematikai gondolkodásban a többféle megoldási lehetőséget felmutató megoldásokat 

preferáljuk.  

Természetesen minden megoldásnak örülünk, de biztatjuk a gyermekeket a többféle 

egyéni ötletes megoldásra.  

A matematikai ismeretek feldolgozása programunk szellemében az időszakok 

váltakozását követi, felhasználva az egyéb foglalkozásokon adódó lehetőségeket is.  
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A feldolgozás színterei: 

 

Ősz 

- halmazképzés (szín, forma, alak, stb.) 

- számismeretük felmérése (számosság, relációk, becslés, párosítás) 

- sorozatok kialakítása (térbeli, síkbeli irányok gyakorlása) 

- másolás (figyelem, forma érzék, vizuális memória fejlesztése) 

- megfigyelések során kiterjedések összehasonlítása 

 

Tél 

Számképzetük erősítése, bővítése: 

- számok sorrendbe rendezése (növekvő, csökkenő) 

- számszomszédok  

- számok vizsgálata (páros, páratlan) 

- igaz-hamis állítások felismerése 

- sor és tőszámnevek megkülönböztetése 

- az egész-rész viszonyának matematikai gyakorlása unióval, bontással 

A geometriai testek megfigyelése és síkidomok keletkeztetése: 

- körülrajzolással,  

- metszetkészítéssel 

A mértani kiterjedések és síkbeli alakjuk azonosítása, részekre bontása, sorozatok 

kirakása, csoportosítása: 

- megadott szempont szerint 

- önálló elképzelés alapján 

Alakuljon ki a nagycsoportosoknál a foglalkozásokon elvárható beszédfegyelem, 

feladattudat, próbálják önmagukat leellenőrizni. 

 

Tavasz 

- a számok helyének rögzítése számegyenes létrehozásával 

- függvényjátékokkal gondolkodásuk fejlesztése  

(minta, szín, forma, nagyság, számosság /növekedés-csökkenés/) 
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- számfogalom pontosítása, viszonylatok rögzítése 

- halmaz képzése változatos módon 

- akusztikai ingerre  

     - minta alapján 

 - utasítás alapján  

- sorozatok folytatása – periodikus sor  

- térbeli vizuális észlelésük fejlesztése, a téri és síkban történő szimmetriatengely 

felfedezése 

- síkban való leképezésével forma, nagyság, irány megfigyelése (tükrözés) 

- észlelésük, figyelmük pontosítása: területi és sorritmus folytatásával, ill. másolási 

gyakorlatokkal  

- téri érzékelésük fejlesztése 

melléknevek és téri viszonyokat kifejező szavak alkalmazása 

- kiterjedések becslése, összemérése, rendezés 

- variációs készségük megalapozása, kombinatorika 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

- kellő mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri ismeretekkel rendelkezzenek 

- ismerjék a hosszabb – rövidebb – legrövidebb  

 több – kevesebb – legkevesebb  

 kisebb – nagyobb – legnagyobb  

 alacsony – magas – legmagasabb fogalmakat 

- mennyiségeket önállóan össze tudjanak mérni, párosítani 

- képesek legyenek meg nem nevezett tulajdonságok szerinti sorbarendezésre, 

kiegészítésre, válogatásra, csoportosításra 

- geometriai tulajdonságok szerint képek térbeli és síkbeli alakzatok szétválogatására, 

tulajdonságaik megnevezésére 

- tudják megkülönböztetni a jobb és bal irányokat, a névutókat 

- tükörrel való tapasztalatik során képesek legyenek kettőtől négy elemig álló alakzat 

tükörképét megépíteni 
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A szándékos figyelem, összpontosítás érje el azt a fejlettségi fokot, amellyel képesek kb. 30 

percig tartó tevékenységre.  

Feladattudatuk képessé tegye őket egy probléma megoldására, befejezésére. 

 

 

5.3.7. Kreatív művészeti nevelés 
 

E terület részei:  

Verselés, mesélés 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Néptánc 

 

5.3.7.1. A verselés, mesélés célja és feladata: 
 

Felfogásunk szerint a mese-vers akkor éri el célját, ha: 

- örömet szerez, szépséggel, jósággal tölt fel 

- pszichikus problémákat gyógyít 

- morálisan magasabb szintre emel 

- kreativitást, fantáziát, belső képalkotást fejleszt 

- tükrözi a magyar népmesék sajátos világát 

- anyanyelvi kultúrát fejleszt 

- ha a mese-vers anyagmennyisége optimális, kerüli az erőszakos memóriafejlesztést 

 

Az irodalmi anyag kiválasztásának szempontjai: 

- a magyar népi kultúrák ősi tárházából kerüljön ki a feldolgozandó anyag nagy része 

(népi rigmusok, mondókák, dúdolók) 

- merítsen az Egyetemes Kultúra művészi értékű meséiből 

- a versanyag képviseljen igazi művészi értéket, nélkülözze a giccses elemeket 

- a kiválasztott anyag kapcsolódjon az időszak jellegzetességeihez, tükrözze annak 

szimbólumait 
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- rugalmasan alkalmazkodjanak a gyermekek belső szükségleteihez, oldja fel 

szorongásaikat és kínáljon megoldást számukra 

A mesék képi szimbólumokban fejtik ki hatásukat. Programunk gondolatmenete szerint 

minden időszaknak megvan a maga szimbólumrendszere, amelyhez ugyanilyen szimbólumú 

mesék tartoznak. A kiválasztott mese az időszak nevelési feladatát hordozza. Az évkörre írt 

meseláncolat megtervezésében Papp Gábor ajánlását vesszük figyelembe.  

Általános ismertetés: 

 

 Az irodalmi anyag feldolgozása először mindig eszköz nélkül történik. A belső 

képalkotás, a fantázia, a kreativitás fejlesztése szempontjából nagy jelentősége van annak, 

hogy színes képekkel, bábokkal megkötjük a képzeletet, vagy hagyjuk, hogy mesemondás 

alatt saját belső képeket készítsenek. Amikor fantáziájuk önkéntelenül is elkészítette a saját 

képét, akkor már kreativitásuknak rombolása nélkül élhetünk az eszközök adta 

lehetőségekkel.  

    A gyermekek folyamatosan mesélhetnek, gondolataikat, érzelmeiket mások számára 

érthető formában az életkornak megfelelő tempóban és hangsúllyal fejezzék ki. Különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkossanak, végig tudják hallgatni és megérteni mások 

beszédét, ejtsék tisztán a magán és mássalhangzókat. 

  A gyermekek mindennap hallgassanak mesét megértve a mesemondás hangulatát. (Pl. 

gyertyagyújtás) A délutáni pihenés előtti mesélés, és a délelőtti kezdeményezés között nem 

teszünk különbséget, mindkettő az időszak nevelési feladatait tükrözi. 

 

A mese élményfeldolgozásának színterei és lehetőségei 

 

- Bábjáték 

- Dramatizálás 

- A mese „értéktartományának” kiemelése szituációkban való eljátszása 

- A mese fontosabb részeinek megjelenítése némajátékkal 

- Karakter kiemelése, mímes játékokkal való megjelenítése 

- Dramatizálás szimbolikus eszközökkel 

- Dramatizálás beavatott játékokkal, óvodapedagógus animátor szerepével 

- Gyermeki mesélés, többféle meseváltozat, vagy mesebefejezés lehetőségével 
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- Szituációs játék, óvodapedagógusi, gyermeki kezdeményezéssel 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

- Ismerjék a legszebb magyar népmeséket, és a legjelentősebb klasszikus külföldi 

meséket is 

- Saját szavaikkal tudjanak néhányat mesélni érthetően, folyamatosan 

- Egyéni ötletek alapján tudjanak rövid meséket, különböző mondatfajtákkal elmondani 

megkezdett történeteket befejezni.  

- Az önkéntelen emlékezeti bevésés mellett erősödjön a szándékos bevésés, ami a 

versek elmondásában is tükröződjön 

- A kommunikáció során tisztán ejtsék a magán és mássalhangzókat 

- Az óvodáskor végére érzelmileg gazdag, fejlett belső képalkotással, fantáziával, jó 

kommunikációs készséggel rendelkezzenek (beszédük érthető, kifejezésük meggyőző 

legyen) 

Természetesen az egyéni alkati különbségek szerint differenciált a felvázolt kép, mivel 

lényeges az adott pillanat érzékelése, az életszerűség. A gyermekek bátran kreativitásukat 

érvényre juttatva vegyenek részt bábjátékokban, mesedramatizálásokban, mímes játékokban, 

szituációs játékokban. Figyelmesen, türelmesen hallgassák végig mások megnyilatkozásait. 

  

 

5.3.7.2. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka feladatai: 

- A környező világ tevékeny megismerésében optimális tapasztalatokhoz, igazi 

élményekhez juttatás 

- Váljék a gyermekek alaptevékenységévé 

- Az óvodapedagógus tegyen meg mindent kreativitásuk, önállóságuk ébrentartására, 

fejlesztésére 

- Biztosítson nyugodt, kiegyensúlyozott légkört 

- Biztosítsa, hogy a nap folyamán a gyermekek szabad választásuk alapján bármilyen 

vizuális tevékenységhez kezdhessenek 
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- Elégítse ki a gyermekek tevékenységéhez szükséges eszközigényét  

 

Legfőbb törekvéseink: 

- gyermeki önkéntesség elvének érvényesítése 

- a tevékenységek örömének megéreztetése 

- a természet anyagainak megismertetése, tapasztalatok szerzése 

- esztétikai, szín, formaérzék fejlesztése 

- a régi kézművesség alapjainak megismertetése 

- a magyar nép szín, formavilágának, ősi kultúrájának átörökítése 

- a mindennapos vizuális tevékenység biztosítása 

- a gyermeki kreativitás teljes mértékű biztosítása tématanítástól mentes, technikai 

fogásokat tanító óvodapedagógusi hozzáállás 

A tevékenységek fajtái:  

Változatos vizuális technikák 

- rajzolás, festés, karcolás 

- batikolás, mintázás 

- kézimunka, sodrás 

- vágás, ragasztás 

- bábkészítés (baba, állatfigurák) 

- gipszöntés 

Kézműves tevékenységek: 

- gyöngyfűzés, 

- fonás 

- szövés 

- agyagművesség 

- nemezelés, szűrrátét 

- gyertyaöntés 

- csuhéjfonás 

- szalmafonás 

- mézeskalácsosság 
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- vesszőfonás 

- tojásfestés 

 

A gyermekek vizuális kultúrájának megalapozását a környezet esztétikus kialakításával 

kezdjük. A gyermekekkel együtt készítjük természetes anyagokból, amit közösen gyűjtünk – 

faliképeket, dekorációkat. Közösen díszítjük, dekoráljuk át a csoportszobát. Eközben 

fontosnak tartjuk az óvodapedagógusi modellkövetést, ahol az óvodapedagógus is készítheti a 

maga munkadarabját. A csoportszoba állandó díszei népi kultúránk tárgyai (régi vasaló, 

mángorló, fazekasság tárgyai, népművészeti párnák, amelyeket a szülők bevonásával 

gyűjtünk.  

 

A gyermeki tevékenység: 

Követi a különböző időszakok tevékenységeinek, népi kismesterségeinek, nevelési 

feladatainak változásait. A mindennapos óvodai tevékenységek (rajzolás, mintázás, festés) 

értelemszerűen kapcsolódnak az időszakok témaköreihez. Érvényesíthetjük a komplexitás 

elvét, így a különböző foglalkozási ágak, úgy mint Külső világ tevékeny megismerése, ének-

zene, irodalom, Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységei egy téma köré 

csoportosulnak. 

 

Felfogásunk a Rajzolás, festés, mintázás, kézi munkáról: 

 

Mozgásnevelés  

A test tér érzékelésének és észlelésének alapjai.  

(koordináció, ritmus, egyensúly, lazítás, kreatív belső mozgás, testséma alakítása) 

 

A természet anyagainak érzékelése  

(animáció, tapintás, szaglás, ízlelés, csukott szemmel majd a tárgyak „megszemélyesítése”. 

Figyelemkoncentráció – tapintás, látás, szaglás, ízlelés nyitott szemmel. 

A téri tapasztalat elsődlegessége. 

Plasztikai megjelenítés (három dimenzió) előzi meg a síkban való ábrázolást.  

- mintázás 

- papír vagy textilsodrás, ragasztás 
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- festés 

Lehetőség biztosítása ösztönös belső mozgások megjelenítésére. Elmélyülés lehetősége 

(egymást követő napok folyamatos tevékenysége), állva festés nagyméretű papírra, bő 

festékkel.  

A magyar népi kultúra jellegzetes szín, forma kompozíciós világának megismertetése. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

- A gyermekek egyéni fejlettségéhez és képességeihez igazodva alakuljon ki a képi 

plasztikai kifejező képesség. 

- Komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességük fejlődjön megfelelő szintre.  

- Rendelkezzenek gazdag élmény és fantáziavilággal és ez jelenjen meg ábrázoló 

tevékenységükben. 

- Gazdagodjon a gyermekek tér, forma és színképzete. Képi gondolkodásuk legyen 

életkoruknak megfelelő.  

- Rendelkezzenek fejlett esztétikai érzékenységgel, a szép iránti nyitottsággal, 

igényességgel. 

 

 

5.3.7.3  Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc feladatai: 

- Keltse fel a gyermekek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlésüket és esztétikai 

fogékonyságukat 

- Fejlődjön a hallásuk, éneklési készségük, ritmusérzékük 

- Alakuljon ki harmonikus, szép mozgásuk 

 

Általános ismertetés: 

 

- A játék, a néptánc mindkét nem számára nyújtson lehetőséget az örömteli gyakorlásra 
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- A dalok tartalma kapcsolódjon az egyes időszakok témaköreihez, nevelési 

feladataihoz, szimbólumaihoz, népszokásaihoz 

- A zenehallgatási anyag változatos lehetőséget nyújtson elsősorban a magyar népzene, 

de más népek zenéjének megismerésére is 

- A dallamfordulat, a hangterjedelem, a játékforma feleljen meg a gyermekek életkori 

sajátosságainak 

- Az éneklés öröme, a játék élvezete, a közös átélés segítse a zenei célok 

megvalósítását, a gyermekek zenei képességeinek fejlődését.  

 

Főbb törekvéseink: 

 

- A közös éneklés, körjátékok, népi játékok, néptáncok örömének megtanulása. 

- A magyar zenei kultúra átörökítése, hagyományápolás. 

- Kreativitás fejlesztése, önkifejezés biztosítása mozgásban, dalban, táncban. A belső 

ritmus kialakítása. 

- Én tudat erősítése körjátékban. Mindig mindenki sorra kerül, férfi női szerepek 

tudatosítása. 

- Készséggel való feltöltés, esztétikus ízlésformálás. Pozitív érzelmek keltésével érzelmi 

nevelés.  

- Zenei kreativitás fejlesztése. 

- Önálló, a gyermek által kezdeményezett, szeretett körjátékok lehetőségének 

biztosítása, és szokásának kialakítása. 

- Zenei anyanyelv megalapozása. 

- A szülőföldhöz való kötődés, a hazaszeretet megalapozására, az ének-zene, énekes 

játék és gyermektánc érzelem gazdag, jó gyakorlatokat ad. 

 

Zenei képességek fejlesztésének lehetőségei és szinterei: 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

- tiszta éneklés 

- gyenge hallású gyermekek fejlesztése 
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- a gyermekhang ápolása és fejlesztése 

 

A zenei hallás fejlesztés 

- magas – mély különbsége 

- halk – hangos különbsége 

- hangszín felismerés 

- belső hallás fejlesztése 

 

Ritmusérzék fejlesztés 

- egyenletes lüktetés 

- mondókák és dalok ritmusa 

- egyenletes lüktetés és ritmus összekapcsolása 

- tempóérzékelés 

- mozgáskultúra 

- a gyermekhangszerek ismerete, kezelési módja 

 

Zenei formaérzék fejlesztése 

- motívumhangsúly kiemelése mozgással 

- dallammotívum 

- ritmusmotívum 

 

A zenehallgatásra nevelés, zenei kreativitásra nevelés, zenei kreativitás fejlesztése: 

 

A zenei kreativitás fejlesztése kiemelt feladat a zenében is. A zenei képzelet, zenei emlékezet, 

alkotókedv fejlesztése tudatos. Ezt szolgálják a dallam improvizációk, az ismert dallam új 

szöveggel való éneklése, ismert mondókák, versek megzenésítése a gyermekek által.  

Saját élményeik eléneklése, a képről éneklésen kívül mozgás improvizáció is. Önálló tánc, 

mozgáskreációk, kitalált játékos mozdulatok tanult mozgáselemekből. A kreatív művészeti 

nevelés a zenei képességfejlesztésen, dalos játékok, népi játékok gyakorlásán kívül fontos 

feladatának tekinti a mozgás fejlesztését. 
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Néptánc 

 

A néptánc elemeinek gyakorlása hozzátartozik a mozgáskultúra alakításához. Saját énekre 

vagy gépi népzenére történik.  

- Testtartás – egyenes derék, fejtartás, hátra húzott váll, stb. 

- Lábmozgás – járás, érintőjárás, oldalt kilépés, sarokemelés, ugrás, guggolás, bokázó, 

lábujjkoppantó, stb.  

- Kézfogás – leeresztett kézzel, magasra tartott kézzel vállmagasságban, páros kézfogás, 

keresztfogás. 

- Öltözék – lányok: bő pörgős szoknya, kopogós cipő, kékfestő ruha 

                         fiúk: bő fehér ing, mellény, stb.  

- mozgás gépi zenére (klasszikusok) érzelmek szabad kifejezése 

- mozgás kötött táncelemek az óvodapedagógus utánzásával 

- gépi zene (Carl Orff) 

 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

- gyermekek a zene iránt legyenek fogékonyak, érdeklődőek, kreatívak 

- tisztában legyenek az egyes zenei fogalmakkal 

- fejlett zenei képeik alakuljanak ki 

- legyen egyéni képességeiknek megfelelően fejlett zenei képzeletük, emlékezetük, és 

alkotókedvük 

- a zene iránti fogékonyságuk nyilvánuljon meg a zenéhez igazított ritmikus mozgásban 

- a néphagyomány, a néptánc, a művészi értékű zenei szemelvények ébresszék fel a 

gyermekek zenei érdeklődését, adjanak alapot a zenei műveltség továbbfejlődéséhez 

 

5.3.8. Mozgás 
 

A mozgás fejlesztésének kiemelt szerepe van: 

 

- Az egészséges életmódra nevelésben 
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- A testséma fejlesztésében 

- A mozgáskultúra kialakításában 

- Hangsúlyos a rendszeresség és az egyéni szükségletek 

 

 

Főbb törekvéseink:  

 

- egészségmegőrzés, megóvás 

- test, mozgáskultúra kialakítása 

- testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) optimális fejlesztése 

- esztétika, belső harmónia, a testi egészség fejlesztése 

- harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy- és kismozgások kialakítása 

- az egymáshoz való alkalmazkodás, társas kapcsolatok, én-tudat erősítése, társra 

figyelés 

- küzdőszellem, akarat, kitartás, becsületesség, szabálytudat, önuralom, pszichikus 

képességek, (figyelem, érzékelés, észlelés, emlékezet fejlesztése)  

- a természetes mozgás fejlesztése, járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

dobás 

 

Mindennapos mozgás 

 

A 20-30 perces mindennapos tornát tartjuk jónak, amelyet, az udvaron, teraszon, legvégső 

esetben a csoportszobákban tartjuk meg. Amennyiben az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy 

megtartása zavarja a játékfolyamatot, a folyamatos tízórait, vagy az egyes tevékenységekben 

való elmélyülést, ennek optimális ideje az ebéd előtti tornázás.  

 

Tervszerű, összehangolt gimnasztikai gyakorlatokból, többféle gyakorlatokból áll a 

mindennapi mozgásanyag. 

A testséma fejlesztése szempontjából célszerűnek tartjuk a testrészek verbális közlését (pl. 

fogd meg a nyakad, vagy érintsd meg a párod vállát) saját és társa testének napi érzékelését. 

Fontos részét képezik a mindennapos testnevelésnek a változatos fogó és szabályjátékok. A 

mindennapi mozgásanyagot összeállíthatja az óvodapedagógus a különböző játékokból is. 
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Tekintettel azonban az óvodába járó gyermekek összetételére, a többszörösen hátrányos 

helyzetű gyermekek nagy számára az év nagy részében indokolt a gimnasztikai gyakorlatok 

dominanciája. A szakirodalom szerint a hátrányok leküzdésének alapja a testi képességek, az 

érzékelés, az észlelés, koordináció fejlesztése. 

 

Mozgástevékenység szervezése: 

 

A vegyes csoportra tervezett heti csoportos tornát nem bontjuk le életkorokra. 

A tapasztalat szerint az azonos korú gyermekek általános fejlődése között – testi képességek, 

testi fejlettség, érési ütem tekintetében is nagy különbségek vannak, így mindig az 

óvodapedagógus feladata az adott gyermek optimális terhelésének megtervezése. Ezen kívül 

az óvodapedagógus figyelembe veszi csoportjának összetételét aszerint is, hogy melyik 

életkori csoport (kis, középső, nagy) dominál.  

Mind a vegyes, mind a homogén csoport esetében a tervezésben a nagyobb, ügyesebb 

gyermekre szabjuk a terhelést.  

Képesség szerint differenciálnak, megengedve az elfáradó gyermek leállását. Az óvodás 

korszak az ösztönös belső érési folyamat ideje. 

Az eddigi kutatások eredményeire támaszkodva elfogadjuk azt a tényt, hogy a gyermek 

ösztönösen érzi meddig terhelhető. 

A játékos mozgásokat a csoportszobában és a szabadlevegőn eszközökkel és eszközök nélkül 

szervezett formában tartjuk.  

 

 

Javasolt mozgásanyag 

Szűz hava (augusztus 21-től – szeptember 20-ig) 

 

- páros gyakorlatok, társ elfogadása, együttmozgás 

- járás és futásgyakorlatok, tempóváltással, szökdeléssel, irányok szerinti akadály 

kerüléssel, stb. 

 

Mérleg hava (szeptember 21-től – október 20-ig) 
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- egyensúlyozó járás (sávban, vonalon, padon, rézsútos padon, stb.) 

- térirányok bemozgása 

 

Skorpió hava (október 21-től – november 20-ig) 

 

- páros, küzdőgyakorlatok, egyéni versengések 

- természetes mozgások gyakorlása (kúszás, csúszás, mászás, eszközzel, eszköz nélkül) 

 

Nyilas hava (november 21-től – december 20-ig) 

 

- támaszgyakorlatok változatos körülmények között 

- hossztengely körüli gurulás 

 

Bak hava (december 21-től – január 20-ig) 

 

- átlépés különböző szélességű, magasságú sávokon, szereken 

- kézállás előkészítés 

- függőgyakorlatok (lengéssel, lábemeléssel, lajhárlefüggés) 

 

Vízöntő hava (január 21-től – február 20-ig) 

 

- kéziszer gyakorlatok (szökdelés, átlépés karika alapzaton, karika gurítás, karika 

hajítás) 

- gurulóátfordulás változatos körülmények között 

 

Halak hava (február 21-től – március 20-ig) 

 

- labdagyakorlatok (gurítás, visszaguruló labda elfogása, leütés, elkapás, labdavezetés, 

adogatás, stb.) 

- padgyakolatok 
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Kos hava (március 21-től – április 20-ig) 

 

- támaszgyakorlatok rézsútos tornaszereken 

- ugrásgyakorlatok: mélyugrás, felfelé történő ugrás homorítással 

 

Bika hava (április 21-től – május 20-ig) 

 

- dobások (alsó és felső dobás, célbadobás, távolba hajítás kislabdával) 

 

Iker hava (május 21-től – június 20-ig) 

 

- távol és magasugrás 

- mozgásanyag ismétlés 

 

Játékanyag ajánlás 

Cél:  

A különböző játékfajtákban alkalmazott mozgásanyaggal kapcsolatos jártasságok, készségek 

kialakítása. 

 

Képességfejlesztő játékok: 

 

1. Fogócskák  

- békás-tó 

- páros fogó 

- fogyófogó 

 

2. Futójátékok 

- házatlan mókus 

- csalogató 

- adj király katonát 
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3. Körjátékok 

- benn a bárány 

- fogd el a botot 

 

4. Szembekötősdi 

- bárányfogás 

 

   5. Labdajátékok 

- labdaiskola, labdakergető 

 

6. Ugró, szökdelő játékok 

- lovacskázás 

- mackó-mackó ugorjál 

 

   7. Ügyességi játékok 

- kakasviadal 

- kötélhúzás 

 

    8. Versenyjátékok 

- váltóverseny  

- sorverseny 

- burgonyaszedés 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

- Rendelkezzenek életkoruknak megfelelő testi fejlettséggel és mozgáskultúrával 

- Az alapvető testi képességek, mint  

- erő 

  - ügyesség 

   - gyorsaság 

 - állóképesség megfelelő szintre fejleszthető legyen 
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- Rendelkezzenek a mozgáskultúra fejlesztése mellett megfelelő:  

- térben való tájékozódással 

- helyzetfelismeréssel 

 - döntési és alkalmazkodó képességgel  

- megfelelő akarati tulajdonságokkal 

 

Társas érintkezés szabályai:  

 

A köszönés 

A napi gyakorlatban szokásukká váljék az illemtudó köszönés és visszaköszönés 

A megszólítás 

Az udvarias megszólítás formái váljanak szokásossá a felnőtt – gyermek, gyermek – felnőtt 

viszonylatában egyaránt. Mellőzzék a durva megszólítást, ill. választ. 

Bemutatkozás 

Legyenek tudatában annak, hogy bemutatkozáskor mindig a teljes nevet mondjuk, nem pedig 

kereszt, vagy becenevet. A testtartás, kézfogás, tekintettartás, szokásukká váljék.  

Kérések:  

Ismerjék a leggyakoribb udvarias formákat. Közepes hangerővel, érthetően beszéljenek.  

Tudakozódás: 

Ismerjék az udvarias nyelvi formákat. Az információkat köszönjék meg, ismerjék az udvarias 

elutasítás formáit is.  

Véleménynyilvánítás: 

Tudjanak különbséget tenni árulkodás és panasz között, lehetőleg egymásnak ártó szándékkal 

ne árulkodjanak. Segítsék egymást, békésen játsszanak együtt.  

Ismerjék a konfliktus kezelés konstruktív módját.  

Közösen keressenek megoldást, amely mindkét fél számára kielégítő. 

Legyenek képesek az együttműködésre, tudjanak a szabályokhoz alkalmazkodni.  

 

Az étkezés illemszabályai: 

 

Tudják, hogyan illik az asztalhoz leülni. (tisztán, rendesen) 

Nem illik könyökölni, csukott szájjal illik enni. 
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Étkezés után szalvétát kell használni.  

Udvariasan kínálják a lányokat, társaikat, és a felnőtteket. 

Biztosan használják az evőeszközöket, ebéd közben halkan beszélgessenek, miután 

egymásnak jó étvágyat kívántak. 

 

A jó megjelenés: 

 

Ismerjék a kézmosás, tiszta ruha, fésült haj rendezettség kritériumát, az asztalhoz való 

leüléshez, vagy óvodai ünnepségen való megjelenéshez.  

 

Az intézményen kívüli és belüli viselkedés szabályai: 

 

Tudják, ha valaki leejt valamit, azt illik felvenni, illik az ajtót kinyitni, becsukni. Felajánlani 

segítségünket, ha valaki belép a csoportszobába, illik köszönni, hellyel kínálni. 

Vendégfogadás szabályait ismerjék, tudják, hogy az ajándékot illik kibontani, és 

megköszönni.  

Ismerjék a helyes vásárlási és közlekedési szabályokat. 

 

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI, EGYÉB 

    RENDEZVÉNYEI 

 

A programunk jellegéből adódóan nagy hagyományokkal rendelkezünk az óvodai ünnepek 

megszervezése terén. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekkel, különös tekintettel a HH-s és 

HHH-s gyermekekkel megéreztessük az ünnepek hangulatát, légkörét, ismereteiket bővítve 

gazdagítsuk érzelmeiket, erősítsük az ünnepekhez kötődő szokásaikat. 

 

A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok, ünnepek 

          - közös megemlékezés a gyermekek név, illetve születésnapjáról. 

- Mikulás   

   - gyermeknap 

    - Farsang 
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- Húsvét 

- Anyák napja, évzáró ünnepélyek 

- Népi hagyományok ápolása 

- a jeles napokhoz kapcsolódó ünnepek 

    (Lucázás, Betlehemezés, stb.) 

 

Nemzeti ünnepeink (október 23. és március 15-e megünneplése) 

 

Szülőkkel közösen szervezett rendezvények 

- szüreti kirakodóvásár 

- majális 

- karácsonyi vásár 

 

Kirándulások 

- Ősszel és tavasszal rendszeresen kirándulást szervezünk a Hortobágyra, 

Erdőspusztára, Víg-kend majorba, nyíregyházi vadasparkba, Nagyerdőre 

Ezeket a kirándulásokat autóbusszal szervezzük meg a szülők segítségével. 

Nevelőkkel, munkatársakkal kapcsolatos hagyományok 

- szakmai napok szervezése (évente 2x) 

- házi bemutatók szervezése 

- továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása 

- dajkák továbbképzése,  tájékoztatásuk az aktuális nevelési feladatokról 

- pályakezdő, illetve újonnan érkező dolgozó felkarolása 

- nyugdíjba menő dolgozók búcsúztatása 

- közös ünnepélyek, kirándulások szervezése 

 

7. AZ ÓVODÁBA ÉS ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

Az óvodába lépés feltételei 

 

A Nkt. 8. §. értelmében óvodába az adott évben 3. életévüket betöltő gyermekek 

jegyeztethetők elő.  
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A következő év januárjától folyamatosan vesszük fel a 3. életévüket betöltő gyermekeket. 

A Nkt. 49. §. (1-3) bek. alapján az önkormányzat lakóhely szerint óvodai körzeteket állapít 

meg. A körzetben lakó gyermekeket az óvodavezető köteles felvenni, de lehetősége van a 

szülőknek a szabad óvodaválasztáshoz is. Az előjegyzéshez a gyermekek adatait okmányok 

(anyakönyvi kivonat) és a szülő adatait tartalmazó iratok (személyi igazolvány, lakcím 

bejelentő kártya) szükségesek.  

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, az egymáshoz közel lévő óvodák vezetői 

koordinálják a gyermekek felvételét.  

 

Az iskolába lépés feltételei 

 

A gyermekek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévüket betöltik, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válnak. Azok a gyermekek, akiknek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesülnek ellátásban, és 

ezt követően válnak tankötelessé. A tanköteles korba lépő gyermek fokozatosan, majd az 

iskolában iskolássá érő, de együttműködéssel, némi értő figyelemmel, feladattudattal már az 

óvoda vége felé rendelkezzen. 

A Nkt. 45. § (4.) bekezdése határozza meg, hogy a tankötelezettség kezdetéről az óvoda 

vezetője, illetve a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a szakértői bizottság dönt. 

A szülőnek lehetősége van a szabad iskolaválasztásra.  

Az iskolába csak eredeti óvodai szakvélemény alapján lehet beíratni a gyermekeket az áprilisi 

beiratkozásnál. 

Az iskolaigazgató dönt a gyermekek felvételéről, vagy elutasításról. 

 

 

8. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG  
 

8.1. Helyzetelemzés 

A gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXX. Törvény meghatározása szerint a gyermeki 

jogok és érdekek védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermekek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.  
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítését, 

veszélyeztetettségének megelőzését, ill. helyettesítő védelmének ellátását is jelentő 

tevékenység.  

Az óvodának, mint nevelő – oktató intézménynek a feladata tehát rendkívül sokrétű és 

felelősségteljes.  

Minden pedagógus, és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek 

védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. 

 

 8.1.1. Helyzetkép a gyermekek vonatkozásában 
 

Óvodánk gyermekeinek összetétele a gyermekvédelmi tevékenység szempontjából 

sokrétű. 

Gyermekeink összlétszámának közel 20 %-a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 

gyermekünk száma elenyésző. Halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű 

gyermekünk jelenleg nincs. 

Nehezen nevelhető, magatartás zavaros gyermekek csoportonkénti megoszlása viszonylag 

szétszórt, csoportonként nem koncentrálódik.  

 

8.1.2.. A családi háttér alakulása, helyzete 
 

Az óvodánk vonzáskörzetében élők különböző társadalmi réteget képviselnek. Jelentős az 

alkalmi munkából élők száma, és egyre nagyobb a munkanélküliek aránya. A családok 

többsége átlagos életszínvonalon él, igyekeznek biztosítani gyermekeik fejlődését, a 

szülői teendőiket megfelelő fokon látják el. A szülők kis hányada azonban támogatásra 

szorul a gyermekek ellátása, szociális juttatások, támogatások igényének tekintetében. 

 

 

8.2. A helyzetelemzésből adódó feladataink, lehetőségeink 
 

 8.2.1. Az óvodapedagógusok alapvető feladatai a gyermekvédelem területén: 
 

- Elősegíteni a HH-s és HHH-s és a veszélyeztetett gyermekek óvodába kerülését, 

járását. (védőnői segítséggel feltérképezni ezeket a családokat) 
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- Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség 

esetén védő-óvó intézkedésekre javaslatot tenni.  

- A gyermekeket és családjukat a lehetőségekhez képest minél jobban megismerni.  

- A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha 

szükséges, ehhez szakember segítségét kérni.  

- A feltáró munka után az indulási hátrányok kompenzálására tervet készíteni, és 

végrehajtani.  

- A felzárkóztatást megszervezni. 

- A tehetséggondozást megvalósítani, illetve elősegíteni. 

- Az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében közreműködni. 

- Az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában részt venni, a szűrést szükség 

esetén javasolni.  

- A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelenteni a 

hiányzást.  

- A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző támogatásokhoz 

való támogatás javaslataival elősegíteni. 

- Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a gyermek családban történő 

felnevelését.  

- A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep eredményesebb 

betöltésének elősegítése.  

- Jó kapcsolat kiépítése a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett 

szervekkel, személyekkel.  

- Új elemként jelent meg a HHH-s gyermekek óvodába járásához nyújtott anyagi 

támogatás. A támogatásra jogosultság követése érdekében a módosítás rögzíti, hogy a 

gyermeknek legalább napi 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. 

 

A gyermekvédelmi munka éves tervezése: 

 

- Rendszeres családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, estek, 

fogadóórára való behívás megszervezése.  
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- Közös kirándulás évente egy-két alkalommal, szülők bevonásával, ill. családi 

kirándulások, munkadélutánok szervezése.  

- Jogi segélyszolgálat szervezése szükség esetén. 

- Gyermeki és szülői jogok bemutatása, érvényesítésének módjait megismertetve.  

- A csoportnaplókban egyénre szóló tervezés, nyomon követés. 

- Segítségnyújtás megszervezése az új és pályakezdő kollégák részére a 

gyermekvédelmi munkához.  

- Családgondozásban való részvétel.  

- Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, esetmegbeszéléseken való részvétel.  

 

8.2.2. Az óvodai gyermekvédelmi felelős feladatai:  
 

Feladata, hogy a családdal és a pedagógusokkal együttműködve kiküszöbölje a 

veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmakat, megvédje őket a testi-lelki, erkölcsi 

károsodásoktól, illetve ellensúlyozza a veszélyeztető hatásokat.  

 

- A nevelési év végén megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot az adott évre. Ezt 

a feladattervet havonkénti lebontásban készíti el a gyermekvédelmi felelős, konkrét 

tevékenységeket jelölve benne a felelőssel együtt.  

- Közreműködik a helyi Nevelési Program gyermekvédelmi fejezetének 

kidolgozásában, mint a vezető óvodapedagógus szakembere.  

- A nevelési év elején tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi tevékenységről, arról, 

hogy probléma esetén milyen óvodán kívüli gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézményeket kereshetnek fel. 

- Évente, ha szükséges egyeztet a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel és elkészíti az 

éves beszámolót.   

- Munkájáról félévenként írásban beszámol a nevelőtestületi értekezleten, illetve egyéb 

esetekben az intézményvezető utasítására. 

- Összehangolja a gyermekvédelmi tevékenységet az óvodában dolgozó 

óvodapedagógusok között.  
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- Nyilvántartja a HH-s, HHH-s, és veszélyeztetett gyermekeket. Feljegyzi a 

nyilvántartásban a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézkedéseket, és 

azok eredményességét. Ezt a feladatot a csoport óvodapedagógussal végzik.  

- Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vétel, illetve a megszüntetés okait. 

- Szülői kérésre családlátogatást végez a csoport óvodapedagógussal.  

- Javaslatot tesz a következő segélyezési formákra, segít a segélykérelmek, a 

környezettanulmány elkészítésében, ahol szükséges.  

- Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, és értékelésében.    

 

A gyermekvédelmi felelős munkája a társintézményekkel: 

- Folyamatosan kapcsolatot tart általában és konkrét esetekben a Nevelési 

Tanácsadóval, a Gyámhatósággal, a pártfogókkal, a nevelőszülői felügyelőkkel, 

Rendőrséggel, valamint a családokkal foglalkozó szakemberekkel és segítőkkel. 

- Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a 

helyi Önkormányzat kapcsolódó rendeleteit. 

- Ha a gyermekek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai 

intézkedési lehetőségek kimerültek, felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel. 

Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a gyermek problémáinak 

megoldásában. (Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, orvos, jegyző) 

- Az intézményben jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények címét, telefonszámát. 

 

Távlati terveink: 

 

Célunk az, hogy minden egyes gyermek számára megfelelő esélyt és lehetőséget 

biztosítsunk az egyenletes testi, lelki és szellemi fejlődéshez. A Közoktatási Törvény 54. 

§. (1) bek. pontjában az óvodavezető fő feladatává teszi a gyermekek mindenek felett álló 

érdekeinek érvényesítését, és az érvényesülés ellenőrzését. A gyermeki jogok 

érvényesítése az óvodai intézményekben nagyrészt múlik a nevelésben részt vállaló 

dolgozókon. Kötelességük mindent megtenni annak érdekében, hogy a vonatkozó 

törvényi előírásokat betartják, és törekszenek a mások által történő betartatásra is.  
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ZÁRADÉK 
 

A program beválásának vizsgálata 
 

A programunk tevékenységi formájának tervezése során minden esetben 

meghatározásra kerül a 3-7 éves gyermek fejlődését nyomon követő 

dokumentációban. Ehhez viszonyíthatjuk a gyermekek elért fejlettségi szintjét. 

Természetesen a kitűzött fejlődési eredményeket nem minden esetben 

teljesítik a gyermekek, ez mindig az adott gyermek szociokulturális körülményeitől, 

képességeitől függ. 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkájuk során nap, mint nap szembesülhetnek a tervezett 

fejlesztő – nevelő tartalmak, sikerével, esetleges kudarcával. 

 

Első fázis: 

A program bevezetése előtt még egyszer elemezzük, értékeljük az óvodában 

folyó nevelő – fejlesztő munka jellemzőit. 

A helyzetfeltáró értékelések segítik meghatározni az eredményeket, hiányosságokat és a 

szükséges fejlesztési tennivalókat: 

Elemezzük: 

 Az óvoda dokumentumait, 

 Az óvoda személyi – tárgyi feltételeit, 

 A nevelőtestület szakmai felkészültségét, 

 Az óvoda tevékenységrendszerét, azok tartalmát, 

 Az óvoda gyakorlatát, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 

viszonylatáról, 

 A gyermek szociokulturális helyzetét, ismeret- és készségszintjét: 

szokás- és szabályrendszerét 

 

 

Második fázis: 

Ez a fázis időtartamát tekintve a bevezetést követő első év végére tehető. 

Elemzésre, értékelésre kerül: 

 A programban tervezett nevelő – fejlesztő elképzelések, s ezek hatása az eredménye. 
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 A program milyen mértékben befolyásolja az óvodapedagógusok pedagógiai 

kultúráját, munkakedvét. 

 A szülők visszajelzései mennyiben befolyásolják az új elképzelések 

megvalósíthatóságát. 

Módszerek lehetnek: 

Szülők véleményének összegyűjtése, 

A nevelőmunka során alkalmazott dokumentumok elemzése, 

A program megvalósításához szükséges személyi-tárgyi feltételek vizsgálata 

 

Harmadik fázis: 

Erre a program bevezetését követő 3-4 évenként kerülhet sor a tanköteles 

gyermekeknél. 

Feladat: 

Elemezzük és összehasonlítjuk a tényeket az óvodáskor végére várható követelményekkel: 

 a gyermek egészséges életvitel kialakítása terén elért fejlettségi 

szintjeit 

 az érzelmi és szocializáció terén elért fejlettségi eredményeit, 

 a gyermekek elért fejlettségi szintjeit. 
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Záradékok hatályba lépése 

 

1. A pedagógiai program módosítása történhet: 

 Törvényi előírás következtében 

 Fenntartói rendelet következtében  

 Intézményi belső kezdeményezésre ˗ a nevelőtestület több mint 50%-a 

kezdeményezi, az óvoda vezetőségének több mint 50%-a 

kezdeményezi, ˗ az óvoda vezetője kezdeményezi. 

2. A módosítás: 

 A módosító javaslatok elfogadásához a nevelőtestület 75 %-ának 

igenlő szavazata szükséges 

 A módosított programot a törvény által előírt közösségek jóváhagyása 

után az intézmény a fenntartónak nyújtja be. 

3. A pedagógiai program felülvizsgálata: 

 Évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával, és 

meg kell tenni a szükséges korrekciókat. Határidő: augusztus 31. 

Ez a pedagógiai program legfeljebb 2024. augusztus 31-ig érvényes. 

A pedagógiai program a fenntartó jóváhagyása után az óvodavezetői 

irodába kerül, ahol a szülők és alkalmazottak számára a nyitvatartási 

időn belül szabadon megtekinthető. 

4. Az intézmény pedagógiai programja 2019. szeptember 1-től hatályos. 

5. Kijelentem, hogy az Ispotály Utcai Óvoda Pedagógiai Programja nem 

tartalmaz olyan elemeket, melyek a fenntartóra nézve többletköltséget hárítanak. 

6. A pedagógiai programot a „Legitimációs lap” tanúsága szerint az adott 

közösségek elfogadták. 

7. Az Ispotály Utcai Óvoda Pedagógiai Programját a mai napon jóváhagyom. 

 

 

 

 

Debrecen, 2019.szeptember 01. 


