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I.  Az intézmény adatai 

   Óvodánk legfontosabb adatai: 
      Az óvoda fenntartójának címe: 
          Lıkösháza Község Önkormányzata 5743 Lıkösháza Eleki út 28 
          Elérhetısége: +36 66 244 - 244 
     Az óvoda neve:  
          Lıkösháza Községi Óvoda 
          OM azonosító:202230 
         Az alapító okiratban foglalt gyermek férıhelyek száma: 70 fı 
         Címe: 5743 Lıkösháza, Alapítók útja 20. 
         Telefonszáma: +36 66 244 – 085; e-mail címe: lokosiovi@freemail.hu  
    Az óvoda mb. vezetıjének neve: Nagy Józsefné  
    A vezetı helyettes neve: Kotroczó Béláné 
    Az alapító okirat kelte: 2013. 01. 28 
    A nevelés nyelve: magyar 
    Hitoktatásra lehetıség van. 
 
1. A pedagógiai program jogszabályi háttere: 
 

• A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. Törvény. 
• A kormány 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról.  
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról. 

• 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség 
elımozdításáról.  

• 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól. 
• 1997. évi XXXI. tv. a gyermekvédelemrıl és gyámügyi igazgatásról. 
• Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségének 

biztosításáról. 
• IPR programba való bekapcsolódás a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § (9) 

bekezdésnek megfelelve. 
• Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

2. Bevezetés 

Tisztelt szülık, munkatársak! 

            Az óvodáskor új szakasz a gyermek életében, nekünk, felnıtteknek közös 
felelısséggel kell vállalnunk, hogy minden gyermek egyéniségének megfelelıen élhesse át a 
gyermekkor szépségét. Gyermeket nevelni csak megértéssel, elfogadással, jó példával, 
szeretettel lehet. A szülıket nevelı partnernek tekintjük, ismerik programjainkat és 
támogatják munkánkat. Óvodánk biztosítja a 3-7 éves gyermekek intézményes nevelését. 
Szeretnénk, ha óvodánkban a megértés az egymás iránti türelem, az elfogadás, a szeretet, a 
biztonság, vidámság venné körül a gyermekeket. Nevelésük szakmailag kiváló, mindig 
megújulni képes óvónık irányításával történjen. 
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II.  Helyzetelemzés 

Községünk Békés megyében a román határ mellett található. Létszáma 1902 fı. 
Lökösháza határállomás, így a vasút, rendırség, határrendészeti kirendeltség több embernek 
biztosít munkahelyet. A helyi termelıszövetkezetben is többen dolgoznak. A vasút 
vonzáskörében a községen kívül is van munkalehetıség. Az emberek megélhetését segíti a 
mezıgazdasági tevékenység saját gazdaságban, illetve földterületen. Sajnos a 
munkanélküliség községünkre is jellemzı. A szociális létbizonytalanság befolyásolja a 
születési mutatókat. A község fejlıdését mutatják: 

• közmővesítés, utak, járdák építése 

• földgáz bevezetése 

• telefonhálózat, kábel TV létesítése 

• szennyvíz elvezetése csatornarendszerben /folyamatban/ 

• új iskolarész, tornaterem építése 

• játszótér kialakítása 

• intézmények felújítása 

• költséghatékony főtésrendszer kialakítása  

1. Óvodatörténeti leírás 

Óvodánk 1955-ben épült a falu központjában. A községben ez az egy intézmény 

foglalkozik a 3-7 éves korú gyermekekkel. 1980-ban egy csoportszobával bıvült az óvoda 

épülete, ekkor lett négy csoportos. 1995-ben gazdasági okok miatt megszőnt egy csoport, 

ebbıl a csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki, így három homogén korcsoporttal 

mőködtünk. A 2011-2012 nevelési évben 2 vegyes életkorú csoportot mőködtet a fenntartó.   

Az épület és az udvar területe 3216,25m2. A beépített terület 375m2. Az óvodát 

parkosított udvar veszi körül. Az udvaron játéktárolásra alkalmas helyiség és egy nyitott 

játszóház található. Az udvart kettészeli a Napközi konyhához vezetı út, melyen az 

étkeztetéshez szükséges nyersanyagokat szállítják, emiatt fokozott figyelmet igényel az 

udvaron való tartózkodás. Részben jelent megoldást, hogy 2012 nyarán a játszórészt 

léckerítéssel választottuk el az úttól. 2011-ben új játékeszközöket telepítettünk, melyek 

változatos mozgáslehetıséget biztosítanak. Itt található 2 homokozó, 5 mászóka, 4 

mérleghinta, 6 lengıhinta, 3 csúszda, egy földbıl kialakított fővel borított mászódomb. Az 

árnyékot idıs platánfák, nyírfák biztosítják, mely alatt pihenı padok találhatóak. Sikerült 

dísznövényekkel az udvart szebbé tenni.  
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2. Gyermekkép 

A kisgyermek, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és 

szociális lény egyszerre. Érzékeny fejlıdı személyiség, fejlıdését genetikai és érési 

sajátosságok határozzák meg, spontán és tervszerően alkalmazott hatások alakítják. 

Életkoronként sajátos testi-lelki szükségletei vannak.  Óvodánk gyermekközpontú, befogadó, 

így a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, a 

meglévı hátrányok csökkentése érdekében. Szívesen járjanak óvodába, bizalommal 

forduljanak az ıket nevelı felnıttekhez, érdeklıdjenek, bátran, biztosan mozogjanak. 

Magatartás- és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelıen fejlett; udvariasak, illemtudók, 

óvják környezetüket, szeretik a környezetet. A személyiség szabad kibontakoztatásában a 

gyermeket körülvevı személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Nem ad helyet az elıítéletek 

kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.  

3. Óvodakép 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítıje, biztonságos környezetével a családi nevelés 

elsıbbségét ismerve, a gyermek érdekeit szem elıtt tartva, szeretetteljes, nyugodt, bizalmat 

sugárzó, kiegyensúlyozott légkörben neveljük a hozzánk járó gyermekeket. A gyermek 

alapvetı megnyilvánulási módjára és fı tevékenységi formájára, a mozgásra és a játékra 

alapozva szervezzük meg a fıbb nevelési területeken végzendı pedagógiai és pszichológiai 

faladatokat, ezáltal biztosítjuk az optimális feltételeket a gyermeki személyiségvonások 

fejlıdéséhez. A kisiskolás kort elérı gyermekekben teremtıdjenek meg az életszakaszba való 

lépés belsı pszichikus feltételei. Óvodánk nevelési célja az, hogy óvodásaink sokoldalú, 

harmonikus fejlıdését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elısegítsük, az életkori és 

egyéni sajátosságok és az eltérı fejlıdési ütem figyelembe vételével csökkentsük a 

hátrányokat, a kiemelt figyelmet igénylı gyermekeknél is. A nemzetiséghez tartozó 

gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, 

átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetıségét. A 

hazájukat elhagyni kényszerülı családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítjuk az önazonosság megırzését, ápolását, erısítését, társadalmi 

integrálódását. A szülık elvárása az óvodával szemben az iskolára való felkészítés, a 

zökkenımentes beilleszkedés elısegítése.  
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III. Az óvodai nevelés feladatai 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítása 

• az érzelmi nevelés és erkölcsi és a közösségi nevelés 

• az anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

 

1. Egészséges életmód alakítása 

A fejlıdés korai szakaszában az egészséges életmódra történı elısegítése meghatározó, 

hiszen ebben az életszakaszban megszerzett ismertek, készségek és szokások a késıbbi 

életvitelt jelentısen befolyásolják. A gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal 

érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva, ezt tovább erısítve, vagy kioltva alakítjuk a 

testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegızés és testedzés szokásrendszerét. 

Megfelelı napirend kialakításával elegendı idıt biztosítunk az egyes tevékenységekre, így 

megteremtjük az érzelmi biztonságban történı, kiegyensúlyozott, nyugodt légkört a 

gyermekek számára. Létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos szemlélet és magatartás 

megalapozását, melynek során kiemelten kezeljük a szülık szemléletformálását. 

Célunk 

• a gyermek testi-lelki szükségleteinek, valamint mozgásigényének kielégítése, edzése; a 

rendszeresség és az egyéni szükségetek figyelembe vételével, 

• az egészséges életmód, a testápolás, étkezés, öltözködés, betegségmegelızés és az 

egészségmegırzés szokásainak alakítása, belsı igénnyé fejlesztése, 

• a gyermekek fejlıdéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtésével és megırzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítása, 

• megfelelı szakemberek bevonásával - a szülıvel, az óvodapedagógussal 

együttmőködve-, speciális gondozó, prevenciós, korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 
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 1. 1. Gondozás 

A gyermek testi komfortérzetének kielégítése. Testápolás, öltözködés, étkezés, 

önkiszolgálás közben természetes módon fejlıdik és fejleszthetı a gyermek. A gondozási 

feladatok teljesítése bensıséges gyermek-óvónı, gyermek-dajka kapcsolatot feltételez. A 

toalett használatával kapcsolatos tevékenységek figyelemmel kísérése, szükség szerinti 

segítségnyújtás, mely nem sérti a gyermek intim szféráját, ezért nagyon türelmesnek, 

megértınek kell lenni. A testápolás terén akár a kéz, akár az arc megérintése elutasítást 

válthat ki a gyermekbıl, amit el kell fogadnunk. A papírzsebkendı használatával tudatosítjuk, 

hogy milyen anyagból készült, ily módon lehetıség nyílik a szelektív hulladékgyőjtés 

kialakítására. Öltözködésnél fontos a helyes sorrend megismertetése, valamint az idıjárás és 

öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz igazítása. A fogápolás szokásainak 

kialakítására nagy figyelmet fordítunk. Önkiszolgáló feladatok végzése során az óvónı, dajka 

bemutatja, megismerteti, és figyelemmel kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlıdését. 

A dajka a pedagógus munkáját közvetlenül segítı személy. Minden tevékenységet szóbeli 

megerısítés kísér, melyhez elegendı idıt, nyugodt, türelmes légkört valósítunk meg. 

       1. 2. Testi nevelés 

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek /levegızés, pihenés, 

egészséges táplálkozás/, természetes mozgásigényének kielégítését; a gyermek testi 

épségének védelmét, megırzését, edzését. Ezért a testi nevelésben fı feladatunk sokirányú 

gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, a gyermek igényeinek 

felkeltése, jó szokások kialakítása. 

1. 3. Mozgás 

Rendszeres, egészségfejlesztı testmozgással és az örömmel végzett mozgással a 

gyermeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, és mintát adunk a szülıknek. 

Sokszínő, változatos, örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal 

segítjük elı. Mivel a mozgás és az értelmi fejlıdés kedvezı hatással van egymásra, ez 

pedagógiai programunk alapja. A gyermekek testi képességeinek fejlesztésével növeljük a 

gyermekek erı és állóképességét, ezáltal felerısítjük az egészséges életmódra nevelés 

hatásait. Nagy jelentıséggel bír a szabad játék és az irányított mozgásos tevékenység, mely 
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beépül az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is. Ezáltal fejlıdik a pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövetı társas viselkedés, együttmőködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás. Évszakonként közeli sétákat, kirándulásokat szervezünk a 

szülıket is bevonva. A helyes közlekedési szabályok gyakoroltatása céljából a 

nagycsoportosokkal kerékpártúrát is szervezünk. Az óvodapedagógus feladata, hogy 

megteremtse a feltételeket a gyermekek egészséges fejlıdéséhez 

1. 4. Levegızés 

Az óvónı törekedjen arra, hogy a mindennapok során - lehetıség szerint - minél több 

tevékenységet végezzen a szabad levegın. Az élethez levegıre van szükség, van jó és rossz; 

tiszta, szennyezett levegı – ezt séták, kirándulások, szellıztetés alkalmával tudatosítjuk. 

1. 5. Pihenés 

A gyermekek alvásigényének figyelembe vétele, nyugodt légkör biztosítása. A gyermek 

szokásainak figyelembe vételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, 

alvókához való ragaszkodás biztosítása. Az óvónı jelenléte a pihenés teljes idejében 

elengedhetetlen. 

1. 6. Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása 

Az évszaknak megfelelı vitamindús zöldségfélék, gyümölcsök a napközi konyha által 

biztosított, étkeztetésen túl, a szülık által hozottak fogyasztása (nem kötelezı jelleggel). 

Ezáltal alakítjuk a családok korszerőbb táplálkozási szokásainak kialakítását. Vallási, 

valamint egyéb okokból eltérı étkezést igénylı családok étkezési szokásait tiszteletben 

tartjuk. 

1. 7. Egészségvédelem, edzés 

A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelı ellátása 

elısegíti a gyermek egészségének megóvását: 

• betegség megelızés, higiéniás szabályok betartatása, a gyermekek egyéni fejlesztése, 
• környezeti ártalmak kiküszöbölése, 
• anamnézis felvétel közben az óvodai közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó 

betegség regisztrálása,  
• gyermekek testi épségének védelme, 
• baleset megelızés, 
• óvónıi kontroll, a tevékenységek figyelemmel kísérése. 
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A levegı, víz, és a napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. 

Ennek érdekében minél több idıt kell a szabadban tölteni, megfelelı ruházatban. A nyári erıs 

UV sugárzás miatt 11 és 15 óra között nem tartózkodunk a napon. 

Ebbıl adódó óvónıi feladatok: 

• A gyermekek életkorának megfelelı párhuzamos tevékenységek végzését lehetıvé tevı 
optimális életritmus kialakítása a napirendben. 

• Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítása a csoportban. 
• A szokás és szabályrendszer közös alakítása a gyermekkel, reális a gyermek egyéni 

fejlıdéséhez viszonyított fejlesztı értékelés. 
• A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása, helyes terítésre való 

odafigyelés. 
• Az elegendı mennyiségő toalett papír használatára ösztönzés, a WC önálló használatára 

szoktatás. 
• A fogmosás technikájának megismertetése. 
• Helyes kézmosásra és kéztörlésre szoktatás, gyakoroltatás.  
• A gyermekek környezetében csak annyi tisztítószer használata, és egyéb vegyszer 

alkalmazása, amennyi feltétlenül szükséges. 
• Öltözködésnél, vetkızésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás. 
• A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellıztetése. 
• Az alkalomnak megfelelıen a gyermekeket életkoruk szerint balesetvédelmi oktatásban 

részesíteni. 
• A beteg gyermekek elkülönítése, gondoskodás felügyeletrıl szülık értesítése. 
• Speciális gondozó prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása 

érdekében megfelelı szakemberek bevonása, együttmőködésre törekvés. 

Sikerkritériumok:  

• Szükségleteit képes késleltetni. 

• WC használata önállóan. 

• Egyéb szennyezı tevékenység, WC használata után kezet mos, azt szárazra törli. 

• Önállóan öltözik, vetkızik, ha kell, segítséget kér. 

• Cipıjét befőzi, beköti. 

• Ruháját összehajtva a helyére teszi. 

• Kulturáltan étkezik, képes eldönteni mennyit tud elfogyasztani, szívesen fogyaszt 

zöldségeket, gyümölcsöket. 

• Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára. 

• Ismeri a szelektív hulladékgyőjtés okát és mikéntjét. 

• Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül. 

• Életkorának megfelelıen edzett. 

• Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat. 
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2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  

A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a 

gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság; derős, kiegyensúlyozott, szeretetteli 

légkör vegye körül. Szükséges, hogy kedvezı érzelmi hatások érjék. 

A gyermek környezetével való kapcsolata mindig a felnıttek közvetítésével valósul 

meg. Nem elég csak a kapcsolat, hanem a viszony minısége is fontos tényezı. A környezet az 

öröklés mellett a fejlıdés egyik potenciális forrása. Az óvodai nevelés messzemenıen 

támaszkodik a családi nevelésre, a család és óvoda szoros együttmőködésére törekszik. 

Érzelmi biztonságot, jó közérzetet; nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetıvé, 

amelyben az óvodapedagógus az elsı számú modell. 

Alapvetı feladat az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása, mely egyaránt 

értendı az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka és gyermek-gyermek kapcsolatra; 

pozitív érzelmi töltés, pozitív attitőd jellemezze, hogy értelmes kooperációra alkalmassá 

váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi igényének és a kapcsolatfelvétel képességének 

folyamatos fejlesztése, elsısorban az óvodapedagógus modellhatása és a szoktatás révén. 

Az én-tudat, önismeret, önértékelés fejlesztése a gyermek természetes 

megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerısítések által történik. 

Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az önálló 

helyzetmegoldásokra /autonómok/, hatékonynak /kompetensnek/ érzik magukat, így 

önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, teljesítményen keresztül megy végbe. 

Alapvetı, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, 

önkifejezı, alapvetı szabályait: 

• egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése, 
• a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erıfeszítésekre való képesség mellett a jó 

megoldásra ösztönzı belsı igény, belsı motiváció /igénynívó/ alakítása; a jól 
elvégzett „feladat” utáni megelégedettség, mint jutalom-értékének alakítása, 

• az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos kifejezésének 
alakítása, az érzelmek feletti – adott életkorban elvárható - kontroll erısítése. 

 

Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának 

fejlıdését; szokás és normarendszerének megalapozását;  szociális érzékenységének 

fejlıdését, én tudatának alakulását az erkölcsi normák felfogásán, beépülésén keresztül 

(együttérzés, segítıkészség, önzetlenség, figyelmesség, önállóság, önfegyelem, kitartás, 

feladattudat, szabálytudat, a jó-rossz felismerése, az ıszinteség, igazmondás, igazságosság, 

felelısségvállalás, a gyengébb védelme, segítése) saját élethelyzeteikben való 
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megtapasztalása, érzelmi átélése mellett - megfelelı értelmezéssel párosulva. Az 

óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése 

mintául szolgál. Az óvodánkba járó gyermekeket megismertetjük a szőkebb és tágabb 

környezettel, amely a hazaszeretet és a szülıföldhöz kötıdés alapja.                                          

Célunk: 

• Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása erısítése, fejlesztése. 

• A társadalmi beilleszkedést segítı szociális együttélés szabályainak értékközvetítése. 

• A különbözıségek elfogadására, tiszteletére nevelés. 

• A szülıföldhöz főzıdı pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megırzése, 

átörökítésének biztosítása. 

• A figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre; 

annak tiszteletére és megbecsülésére nevelés. 

• A lassabban fejlıdı, alacsonyabb fejlettségi szinten álló kiemelt figyelmet igénylı 

gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek megfelelı 

pedagógiai eljárások alkalmazásával, valamint szükség esetén megfelelı szakemberek 

közremőködésével az esélyegyenlıség biztosítása.  

• A kiemelkedı képességő gyermekek igényeit figyelembe vevı tevékenységek által történı 

személyiségkibontakoztatás. 

Sikerkritériumok  

• Ismerje a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát, képes a többiekhez alkalmazkodni, 

toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni. 

• Szereti, és korának megfelelıen védi a természetet, szívesen ápolja a növényzetet, 

gondoskodik az állatokról. 

• Érzelmein, indulatain korának megfelelıen tud uralkodni. 

• A felnıtteket és a munkájukat tiszteli. 

• A közösség érdekében szívesen vállal munkát, megbízatást, alakulóban van feladattudata. 

• Felelısségérzete korának megfelelı képes egyszerő döntések meghozatalára 

• Bátran, kulturáltan mondja el véleményét. 

• Érkezéskor, távozáskor köszön, ismeri és betartja az udvariassági szokásokat 

• A közösségben jól érzi magát, a társaival együttmőködik. 

• A szülıkkel való kapcsolat a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén mőködik. 
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3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözı formáinak alakítása az óvodai 

nevelı tevékenység egészében jelen van. A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és 

a kommunikáció fejlesztése. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma 

keretében megvalósítandó feladat. A gyermek beszéd és kommunikációs képessége 

elıdlegesen függ a családi szocializációtól, mely elınyös vagy hátrányos helyzetet teremt a 

gyermek számára a közösségben. Fontos az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

szeretetére nevelés.  

Az egyéni fejlıdés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes 

példájával ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, mely által a beszéd és az 

anyanyelv alakul. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözı formáinak 

alakítása, a beszélı környezetben helyes minta és szabályközvetítéssel az óvodai 

nevelıtevékenység egészében jelen van. A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas 

kapcsolatokban. 

A beszéd az önkifejezés fontos eszköze. Az anyanyelvi játékok számára külön idıt 

biztosítunk, beépítve a mindennapi tevékenységbe. Ennek eszköze a mese, vers, mondóka, 

melyet az óvodapedagógus közvetít a gyermekek felé.  

A bábozás, dramatizálás a gyermekek irodalmi élményeit elevenítik meg, megmozgatva 

kreativitásukat, fantáziájukat. Ehhez készíthetnek díszleteket, kiegészítıket. Ily módon 

lehetıség adódik mozgás, testséma, percepció, verbális fejlesztésre.  

Célunk 

• Beszédhallás és szövegértés fejlesztése. 

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

termesztés beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása. 

• A gyermek meghallgatása, gyermeki kérdések támogatása, a válaszok igénylése. 

• Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a másikhoz, verbális és 

nonverbális eszköztár kialakításáról. 

• Spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok célirányos bıvítése. 

• Kognitív képességeik fejlesztése: egyre pontosabb, valósághő észlelés. 

• Figyelemösszpontosításra való képesség. 
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• Valósághoz közelítı képzeleti mőködés. 

• Reproduktív emlékezet fejlesztése. 

• Problémamegoldó és kreatív gondolkodás fejlıdése érdekében ösztönzı környezet 

biztosítása. 

• Az alakuló fogalmi gondolkodás, ismeretek rendszerezése, bıvítése különbözı 

tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása. 

• A kiemelt figyelmet igénylı gyermek gyermekek nyelvi hátrányának enyhítése, 

szókincsbıvítése. 

• Beszédkedv felkeltése és fenntartása 

       A beszédhibás gyermekekkel hetente két alkalommal logopédus foglalkozik, a 

felzárkóztatás kiscsoportos formában történik. 

Sikerkritériumok  

• Korának megfelelıen kialakult a pontos érzékelése, észlelése, képes auditív vizuális 

differenciálásra. 

• Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni. 

• Keresztcsatornák mőködése korának megfelelı. 

• Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. 

• Figyelme korához képest tartós. 

• Gondolkodására jellemzı a problémamegoldásra törekvés, és a kreativitás. 

• Helyesen, tisztán érthetıen beszél, szókincse korának megfelelı. 

• Kérdésre minimum egyszerő mondattal válaszol.  

• Jól használja a metakommunikációs eszközöket. 

• A közölt információt megérti. 

• Bátran kérdez. 

• Verbális emlékezete korának megfelelı. 

• Egyszerőbb történetet, mesét, élményeit képes önállóan is elmondani. 

• Tud szemkontaktust teremteni és tartani. 
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 IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei 

1. A program megvalósításának személyi feltételei: 

Az intézményben 5 óvodapedagógus végzi a nevelımunkát, akik közül 4 fı különbözı 
területeken szerzett szakvizsgával, 1 fı szakirányú végzettséggel rendelkezik. 2 fı dajka segít 
a gyermekek gondozásában, nevelésében, és a tárgyi környezet rendben tartásában. A dajkák 
dajkaképzıt végeztek. Az óvodapedagógusi tevékenységnek, és az óvoda mőködését segítı 
nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 
eredményességéhez. 

Az óvoda alkalmazottai:  

       Óvodapedagógusok    Iskolai végzettség         Szakvizsga, egyéb végzettség 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási, 
nevelési-oktatási, intézményi ismeretek 
területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógusdifferenciáló és 

fejlesztı pedagógia területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus játék- és szabadidı 

pedagógia területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus gyermek-, ifjúság- 
és családvédelem pedagógiája területen 

1fı fıiskola gyógytestnevelés szakirányú végzettség 

Pedagógiai munkát 
közvetlenül segítık 

   Iskolai végzettség 

1fı Szakmunkásképzı, 
dajkaképzı 

1fı Szakmunkásképzı, 
dajkaképzı 

 

A nevelıtestület sokéves szakmai tapasztalattal, kiváló szaktudással, folyamatos 

önképzéssel igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi és szakmai kihívásának. Az eddig 

összeszokott óvónıi párok és a csoporthoz tartozó dajka munkáját továbbra sem kívánjuk 

megbontani.  

Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága: 

•  Egyénre szabott/differenciált fejlesztési módszerek, bevezetése, alkalmazása.  

•  Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemeinek megismerése. 

•  Óvodai jó gyakorlatok, referenciák megosztása, átvétele. Az intézmények közötti 

horizontális tanulás elısegítésére a már kifejlesztett és kipróbált “jó gyakorlatok” 

megismerése, adaptációja, megismertetése. 
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• A továbbképzésen megszerzett ismeretek átadása, nevelıtestületi értekezleteken, 

annak megvitatása, gyakorlati alkalmazása. 

• Más településen lévı óvodákkal való szakmai konzultációk, tapasztalatcserék.  

 
2. A program megvalósításának tárgyi feltételei 

        Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, 

hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, 

biztosítsa egészségük megırzését, fejlıdését. Tegye lehetıvé mozgás- és játékigényük 

kielégítését; vegye körül a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal. 

A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra hozzá férhetı módon és a 

biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejőleg biztosítson megfelelı 

munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetıséget a szülık fogadására. 

       Az óvoda adottságai, tárgyi és környezeti feltételek 

       A csoportszobák két funkciót töltenek be, foglalkoztató és fektetı. Az épület ebédlıvel 

egybeépített, így a csoportszobákban étkeztetés nincs. Az óvodai élet, tevékenységi 

formáinak megvalósításához a rendelkezésre álló különbözı szükséges eszközök kielégítıek. 

A gyermekcsoportok közvetlen ellátását szolgáló helyiségek: 

Helyiség megnevezése 
 

Darabszám Alapterület 

Csoportszoba 2 
1 

2 x 44,4 m2 

1 x 48,15m2 
Mosdó 3 3 x 5,8 m2 
Öltözı 3 3 x 23,1 m2 

Vezetıi iroda 1 6,9 m2 
Nevelıi szoba 1 29, 16 m2 

Személyzeti WC 1 2 m2 
Tornaszoba 1 44,4 m2 

WC 3 3 x 8,3 m2 
Ebédlı 1 38,8 m2 

 
 

        A Komplex Prevenciós Óvodai Program alkalmazásához a meglévı eszközök, a 

feltételek adottak, illetve azok kismértékő bıvítése szükséges, így óvodánkban alkalmazható.  
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A gyermek együttmőködı képességét, feladattudatát fejlesztı, csoportos foglalkozások 

megtartására a csoportszobák alkalmasak.  Az egyéni és kiscsoportos szervezett 

tevékenységeknek külön csoportszoba van biztosítva. 

 

Mozgás: A mozgásos játékokhoz az udvar megfelelı teret biztosít mindkét csoport 

számára. A tornaszoba viszonylag jól felszerelt: tini kondi, bordásfalak, padok, szınyegek 

különbözı méretben, GREIFSWALD-tornaszerek, labdák, kézi szerek. Lehetıségünk van a 

községi sportpályán és a mellette lévı parkban mozgásfejlesztı játékokat végezni. 

Játék: A játékhoz megfelelı hely és a gyermeki fantázia kibontakozását segítı anyagok, 

játékszerek biztosítottak. A vásárolt játékeszközök bıvülnek az óvodapedagógusok által 

egyéni ötletek alapján készített eszközökkel. 

        A külsı világ tevékeny megismerése: A megismerés folyamatában a gyermekeknek 

minél változatosabb, minél több tapasztalatszerzésben legyen részük. A csoportos, teremben 

tartandó foglalkozásokhoz számos eszköz áll rendelkezésünkre. Különbözı képsorozatok, 

állatok, növények, emberek világa, közlekedéssel kapcsolatos képek, diaképek, öltöztetı 

papírbabák, évszaktáblák, érzékelı játékok.  

A külsı világ mennyiségi és formai összefüggései: Mennyiségi összefüggések 

megállapításához MINIMAT készlet, színes mőanyag síkidomok, logikai készlet, 

munkalapok, pálcikák, számoló korongok, mérlegek segítik a gyermekeket a 

tapasztalatszerzésben. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: Az ábrázoló tevékenység sokszínő nevelési 

terület. A különbözı technikák gyakorlására változatos eszköz szükségesek: rajzlap, színes 

ceruza, ecset, írólap, gyurma, színes papír, zsírkréta, olló stb.. Az óvodapedagógus az 

ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos eszközöket biztosít. 

Mesélés, verselés: A mese képi és konkrét formában tájékoztatja a gyermeket a külvilág 

és az emberi belsı világ viszonylatairól. Az ehhez szükséges eszközök diaképek, bábok, 

valamint számos, saját kezőleg készített szemléltetı eszköz formájában adottak. 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: Az óvodai ének-zenei feladatok 

megvalósításához gyermekhangszerek állnak rendelkezésünkre. Az óvónık önképzéssel 

fejlesztik hangszeres tudásukat. 

 

3. Az óvodai élet megszervezése  

Az óvoda nyitva tartása: 6 órától 17 óráig. 

A csoportszervezés elvei: 

• Kis- Középsı csoport: 3-4-5 éves korúak 

• Nagy -Középsı csoport: 5-6-7 éves korúak 

A napirend kezdetétıl a napirend végéig óvodapedagógusok foglalkoznak a 

gyermekcsoportokkal. A napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket. A megfelelı 

idıtartamú, párhuzamosan is végezhetı differenciált tevékenységek a gyermek együttmőködı 

képességét, feladattudatát fejlesztı, növekvı idıtartamú /5-35 perces/ csoportos 

foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különbözı 

tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségletihez. Az óvodapedagógus a gondozás 

folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekkel, segíti önállóságuk fejlıdését, 

együttmőködve a gondozást végzı dajkákkal. 

       Napirend  

Idıpont Tevékenység 

 

600 - 930 

 

Gyülekezı, folyamatos játéktevékenység, 
egyéni és mikrocsoportos tevékenységek, 
mindennapi frissítı torna, egészségügyi 

szokások gyakorlása, tízórai. 

930 - 1145 Játék, szervezett tevékenységek, csoportos 
foglalkozások (5-35perc). 

1145 – 1515 Ebéd, pihenés egészségügyi szokások 
gyakorlása. 

1515 - 1700 Mindennapi frissítı torna, uzsonna, játék, 
egyéni és mikrocsoportos tevékenységek, 

gyermekek elvitele az intézménybıl. 
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          Az óvoda rugalmas napirenddel követi a helyi szokásokat, rendezvényeket, idıjárási 

viszonyokat. 

Június 1. és augusztus 31. között a gyermeki szabadságot tiszteletben tartva, a már év 

közben kialakított szokásokat, szabályokat gyakoroljuk. Biztosítani kell számukra a 

lehetıséget, hogy a gyermekek az évszak örömeit a szabadban élvezhessék; kötetlen, 

változatos tevékenységek során.  

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

1. játék, játékos cselekvéses tanulás 

2. mozgás 

3. mesélés, verselés 

4. ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

5. rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

6. külsı világ tevékeny megismerése: szőkebb- tágabb, természeti, emberi, tárgyi, 

mennyiségi, téri, és formai összefüggések 

7. munka jellegő tevékenységek 

Az óvodapedagógus feladata: 

• Az utánzásos minta- és modellkövetés, magatartás- és viselkedéstanulás /szokások 

alakítása/ 

• A spontán játékos tapasztalatszerzés, megfelelı hely, idı, eszközök biztosítása. 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülı ismeretszerzés. 

• Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés. 

• A gyakorlati probléma- és feladatmegoldás. 

• Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységeken megvalósuló tanulás. 

A csoportnaplók tartalmazzák a hetirendet és a napirendet. 

Az óvoda közös programjai: 

Az eddig kialakult gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok: 

• közös megemlékezés a gyermekek név-, illetve születésnapjáról 

• ajándékkészítés: anyák napjára, ballagó nagycsoportosoknak, elsı osztályosoknak. 

Az óvoda hagyományos ünnepei, rendezvények: 
ESEMÉNY MEGJEGYZÉS 

Télapó bál Mővelıdési Házban, nyilvános 
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Karácsonyváró családi nap fenyıdíszek készítése a szülıkkel 
Karácsony a két csoport együtt ünnepel 
Farsang nagycsoport szervezésében az óvodában 

Húsvétváró családi nap húsvéti dekorációk, tojásfestés a szülıkkel 
Anyák napja mindkét csoport rövid mősort ad, 15-25 perc 

Gyermeknap az óvoda udvarán légvár, fızés, közös vetélkedı a szülıkkel 

Nemzeti ünnepeinkrıl megemlékezés - 

Évzáró ünnepély Mővelıdési Házban, nyilvános 

V. Az óvodai élet tevékenységi formái, és az óvodapedagógus feladatai 

1. A játék  

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztıbb tevékenysége, így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék kiemelt jelentıségő: tájékozódó; a pszichikumot, a 

mozgást, az egész személyiséget fejlesztı; élményt adó tevékenység. A játék által 

követhetıvé válik a fejlıdés. A mozgás, a testséma és az én megismerése; a percepció, a 

gondolkodás - azon belül a fogalmi gondolkodás; a beszédfolyamatok, és a kommunikáció 

fejlıdése a játékba ágyazódik. A fejlıdı idegrendszer egészséges megnyilvánulása a játék. A 

neurológiai hátrányokkal rendelkezı gyerekek segítséget kapnak, saját problémáikhoz mérten 

korrekció történik oly módon, hogy örömmel végzett kreatív ötleteit szabadon kipróbálhassa. 

Segíti abban a gyermek fejlıdését, hogy kialakulhasson az iskolai életre való felkészültségük. 

Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása: 

• gyakorló játék: fejlıdik nagymozgása, finommotorikája, mozgáskoordinációja, 

térészlelése, tapintásos észlelése, verbális készsége 

• szimbolikus szerepjáték: alakul kommunikációja, erkölcsi, akarati tulajdonságai, 

kognitív képességei. 

• konstruáló játék: alakul szem-kéz koordinációja, finommotorikája, térészlelése, 

alak-formaállandósága, rész és egész viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, 

vizuális memóriája 

• szabályjáték: fejlıdnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai, 

társas kapcsolatai 

A játék elválaszthatatlan a fejlıdés egészétıl, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, 

akarati, szociális, társas fejlıdéstıl. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és a tudat 

kialakulásától. A feltételek kialakításával, a tevékenységek szervezésével, de elsısorban a 
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gyermek saját aktív tevékenységén keresztül segítjük a fejlıdést. A gyermek a játékában 

vérmérsékletének, aktuális idegélettani, érzelmi állapotának megfelelıen választ tevékenységi 

formát. Napirendünkben a folyamatosságot, rugalmasságot szem elıtt tartva a párhuzamosan 

végezhetı tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, melynek jelentıségét a játékra fordított 

viszonylag hosszú egybefüggı idı adja. 

A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónı által kezdeményezett játék. 

Eltérés az óvónı szerepében található. 

Szabad játék: Amikor az óvónı biztosítja a gyermek számára az önállóságot, szabadságot a      

• játéktevékenység kiválasztásában,  

• játékeszközök megválasztásában, társak megválasztásában, 

• gyermeki játékelgondolás megvalósulásában, 

• játszóhely megválasztásában, kialakításában. 

Szabad játékban a folyamatosságot kell biztosítani, elegendı idıt a befejezésre és a játék 

késıbbi folytatására lehetıséget adni. 

Kezdeményezett játék: Amikor az óvónı pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, 

melyben a gyermek egyéni érdeklıdési körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel 

játéktevékenységet. 

• A gyermeknek lehetısége van a játéktevékenység megválasztására, ezért tartsuk 

tiszteletben választását - jogában áll nem élni a felkínált játéklehetıséggel. 

• Alkotó pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot, és önmegvalósítást számára. 

• A játék célja a gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése, figyelembe 

véve aktuális állapotát. 

A játéktevékenység célja óvónıi szemmel: 

• tevékenységen keresztül a gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének 

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése, 

• érzelmi, akarati tulajdonságok alakítása, 

•  társas viselkedés, társas magatartás formálása. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelısségét, fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.  
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A játék támogatásából adódó óvónıi feladatok: 

Feltételek biztosítása: 

• nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése, 

• ingergazdag, cselekvésre inspiráló környezet kialakítása, 

• a játékok a gyermek által jól látható és elérhetı helyen történı elhelyezése, 

• különbözı tapasztalatszerzésre szolgáló egyéb anyagok biztonságos elhelyezése, a 

játékkal kapcsolatos szabály alakítása, 

• a játéktér mobilizálható kialakítása, 

• a csoportszobában is használható mozgásos játékeszközök elhelyezése, 

• a gyermekek ismeretében élményeket elıhívó tárgyakról való gondoskodás, 

• a szülık szemléletformálása, ötletadás játékvásárláshoz. 

A játék támogatása 

• a gyermek játékválasztásának tiszteletben tartása, 

• a gyermek játékfejlıdésének nyomon követése, differenciált reagálás, egyéni 

bánásmód, 

• a kreatív önkifejezés fejlıdésének segítése, 

• a gyermekek kérdéseire való odafigyelés, egyéni fejlettségükhöz igazodó válaszadás, 

• csak szükség esetén történı beavatkozás a játéktevékenység zavarása nélkül, 

• ha a szituáció úgy kívánja, és a gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt 

a játékban, 

• a játék fenntarthatósága érdekét szolgáló szabályrendszer a gyermekekkel együtt 

történı alakítása, a gyermekek alkalmazkodási képességének tudatos fejlesztése, a 

kiemelt figyelmet igénylı gyermekek ösztönzése, 

• az egészséges versenyszellem megalapozása, 

• a gyerekek közti érzelmi kötıdések kapcsolatok támogatása. 

Sikerkritériumok  

• örömmel, önfeledten játszik, 

• képes egyéni ötlet alapján építeni, konstruálni, 

• építmények lemásolására képes, 

• képes élményei eljátszására, 
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• szívesen vállal szerepet, 

• betartja a társas viselkedés szabályait, 

• szabályjáték során betartja a szabályokat, másokat is figyelmeztet annak 

betartására, 

• egészséges versenyszellemben tevékenykedik, 

• játékában, elmélyült, kitartó; problémahelyzetben kreatív megoldásra törekszik, 

 

2. Mesélés, verselés 

A mese, vers ısi forrása az anyanyelvi nevelésnek, értékeket, hagyományokat, 

szokásokat közvetít a gyermekeknek. A közösen átélt örömök és élmények szoros kötıdést 

eredményeznek az óvodapedagógus és a gyermek között. A mese- és versmondás lényeges 

elemeit - testbeszéd, tekintettartás, verbális emlékezet -, az óvodapedagógus személyes 

példáján keresztül sajátítja el, és gyakorolja a gyermek. A többnyire játékos mozgásokkal is 

összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek, mesék a gyermek érzelmi-értelmi és erkölcsi 

fejlıdésének, fejlesztésének legfıbb segítıje. Az irodalmi élmények átélésének feszültségoldó 

hatása van. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, feloldást kínál, ok-okozati 

kapcsolatokat fedez fel. A mindennapos mesélés, mondókázás, és verselés a kisgyermek 

mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.    

Célunk: 

• A nyelv szépségének, kifejezıerejének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel, a biztonságos önkifejezés megalapozása. 

• Korosztálynak megfelelı irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklıdés 

felkeltése, élményfeldolgozása. 

• A magyar kultúra, népszokások megismertetése, multikulturális tartalmak 

megjelenítése.  

• A szülık nevelési szemléletének formálása. 

A mese-vers tevékenységgel kapcsolatos óvónıi feladatok 

• változatos irodalmi élmények közvetítése, 

• erkölcsi tulajdonságok tanítása mesékkel, történetekkel; különös hangsúlyt fektetve a 

kiemelt figyelmet igénylı gyermekek körében  
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• életkornak és egyéni érdeklıdésnek megfelelı irodalmi anyag választása, 

• elsısorban a magyar népi, illetve mőalkotásokból választás, valamint a mai kortárs 

irodalmi mővekbıl, 

•  az irodalmi élmény befogadásához szükséges feltételek megteremtése, 

• a gyermek motiválása az irodalmi élmény befogadására, 

• a gyermekek mese, vers alkotására ösztönzése, 

• képeskönyvek elérhetıségének biztosítása, használatának, megbecsülésének 

alakítása,  

• könyvtárlátogatás szervezése, 

• a mesélés szerepének megismertetése szülıi körben. 

Sikerkritériumok  

• örömmel várja a mesélést, 

• mesekezdeményezéseken szívesen részt vesz, 

• képes kitartóan figyelni, 

• emlékezetében megtartja az egyszerőbb mesefordulatokat, képes folytatásos mese 

szálait felidézni és ezeket összekötni, 

• szívesen nézeget képeskönyvet, megbecsüli, vigyáz épségére, 

• szívesen mond verset, szereti a mondókákat, 

• képes történeteket elmondani, meséket alkotni, 

• elkezdett történeteket fantáziája segítségével folytatni tud, 

• magatartás alapvetı szabályait ismeri a bábszínházban, moziban,   

• nı a szülıi mesélés gyakorisága. 

3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodai zenei nevelés célja a zene iránti érdeklıdés felkeltése, befogadására való 

képesség megalapozása. Alapvetı, hogy a megfelelı légkör biztosítsa az érzelmi 

motiváltságot. Az ének-zene segít abban, hogy fejlıdjön a gyermek zenei hallása, 

ritmusérzéke, éneklési készsége, harmonikus, szép mozgása. Forrai Katalin: Ének az 

óvodában c. szakirodalom alapján kívánjuk fejleszteni a zenei képességeket. Az élményt 

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

mozgás szépségét; a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek -, 

néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. 
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Célunk a szülıföld értékeinek átörökítése a népzene, népdal, népszokások, és a népi 

hangszerek megismertetése által. Az ének-zene, énekes játék és gyermektánc érzelemgazdag, 

jó gyakorlatokat ad a szülıföldhöz való kötıdés és a hazaszeretet megalapozására. 

 

 

 

Zenei nevelésbıl adódó óvónıi feladatok 

• dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek összeállítása az életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelıen,  

• énekes népszokások válogatása, 

• ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség, és harmonikus, szép mozgás alakítása, 

• nyelvi képesség fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, zenei készségfejlesztı 

játékokkal, 

• igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása, 

• elegendı hely, friss levegı biztosítása, 

• a játékok hangulatának megteremtéséhez esztétikus, motiváló hatású eszközök biztosítása, 

• az óvónı maga is részt vesz a közös éneklésben, közös játékokban, táncban. 

Sikerkritériumok  

• örömmel, szívesen játszik dalos játékokat, 

• bátran énekel, akár egyedül is, 

• zenei érzékenysége, fogékonysága, korának megfelelı, 

• megkülönbözteti a zenei fogalompárokat (halk-hangos, gyors-lassú, magas-mély), 

• mozgása esztétikus, ritmust követı, 

• auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete és intermodalitása fejlett, 

• szívesen hallgat zenét, felismeri néhány hangszer hangját, 

• képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést, 

• maga is képes egyszerőbb hangszerek használatára, 

• ismeri a népszokáshoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, táncmozdulatokat, 

rigmusokat. 
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4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi 

lehetıvé a gyermek számára. Célja: az örömteli cselekvés. Szívesen tevékenykedjenek az 

ábrázolás eszközeivel. Törekszünk a minél változatosabb technikák megismertetésére: festés, 

rajzolás, mintázás, nyírás, ragasztás, stb. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás; a 

kézimunka, mint az ábrázolás különbözı fajtái , továbbá a mőalkotásokkal, a népmővészeti 

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

személyiségfejlesztésének. 

Az óvónı szükség szerint inspirálja a gyermeki tevékenységet, ha elakad. Ilyen 

lehetıségek mellett a gyermeki fejlıdés mozgatórugója az önkifejezés lesz. 

Célunk: 

5. a gyermek élmény- és fantáziavilágának képi szabad önkifejezéséhez a lehetıségek 

adása, 

6. esztétikai érzékük, fogékonyságuk alakítása, 

7. a szükséges eszközök helyes használatának elsajátítása, 

8. a kiemelt figyelmet igénylı gyermek sikerélményhez juttatása. 

A vizuális nevelésbıl adódó óvónıi feladatok 

• megfelelı hely, idı, és eszköz biztosítása a gyermek számára,  

• eszközök gyermek által elérhetı helyen tartása, 

• párhuzamosan végezhetı tevékenységként lehetıséget ad a szabad alkotásra, 

• higiéniai szokások betartása és figyelemmel kísérése az ábrázoló tevékenység során, 

• rajzolás, festés, mintázás, kézimunka technikájának alkalmazása korcsoportonkénti 

lebontásban, 

• a gyerekek rácsodálkoztatása a szépre, esztétikusra, 

• a gyermek által létrehozott alkotást pozitívan értékeli, elfogadja, 

• ösztönzi a gyermekeket a színek széles skálájának használatára, 

• segíti az alkotókedvet ötleteivel, javaslataival, 

• udvaron is megteremti a lehetıséget az alkotásra, 

• támogatja a gyermekek kezdeményezését a csoportos alkotásra, 

• diszgráfia tüneteinek észleléskor jelzéssel él a pszichológus felé. 
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• helyes ceruzafogás kialakítása, 

• többféle anyagot biztosít a mintázáshoz, kézimunkázáshoz 

• az óvoda helyiségének esztétikus alakítása, mely formálja a gyermek ízlését, 

környezettudatos szemléletét. 

 

 

Sikerkritériumok  

• bátran, szívesen használja az ábrázolás eszközeit, 

• élményeit képes megjeleníteni, 

• szem-kéz mozgása összerendezett, 

• helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót, gyurmát, 

• ismeri a különbözı technikákat, azokat képes alkalmazni, 

• ismeri a hat alapszínt, azt bátran használja, 

• megfelelı a finommotorikus képessége, nem görcsös; biztos a vonalvezetése, 

• vizuális észlelése, emlékezete, intermodalitása korának megfelelı, 

• szívesen alkot a többi gyermekkel, 

• ábrázolása során kitartó, 

• alkotás közben ügyel a környezete és saját munkája tisztaságára; szereti a szépet, 

szívesen díszíti a környezetét,  

• térlátása korának megfelelı, 

• ismer 2-3 mőalkotást, jellegzetes épületet, hidat, 

• vonalvezetése balról jobbra halad. 

5. Mozgás 

A mozgásos, játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezıen 

hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erı, az állóképesség fejlıdésére, 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlıdését. Felerısítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A mozgásfejlesztés célja: 
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• természetes mozgáskedv kialakítása, megırzése, megszerettetése, 

• mozgáskészség alakítása, 

• testi képességek fejlesztése, fizikai erınlét fejlesztése, 

• mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése, 

• egészséges életvitel kialakítása. 

 

 

5. 1. A mozgásfejlesztés területei 

A kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg: 

� szabad játékban, a gyermek spontán, természetes mozgása közben, 

� a mindennapi testnevelésen; és a heti egy, szervezett csoportos testnevelési 

foglalkozáson. 

        Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

 Célja:  

• megırizzük, ha szükséges felkeltsük a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá,          
• minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklıdésének, 

temperamentumának legmegfelelıbb tevékenységet,  
• bátran, örömmel mozogjanak a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésen 

         Célja: 

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

• koordinált mozgás alakítása, 
• téri tájékozódás, oldaliság alakítása. 

 

A játékot, a játékosságot alapvetı eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a 

testnevelésben. A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai torna, játék jellegő 

fıgyakorlatokból tevıdik össze. Alapja: dr. Tótszılössyné Varga Tünde: „Mozgásfejlesztés az 

óvodában” címő könyve. 

A mozgásfejlesztésbıl adódó óvónıi feladatok 

• a mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe, 
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• mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, 

• természetes mozgáskedv fenntartása; a mozgás megszerettetése, pozitív megerısítése, 

• a baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása 

gyermekekkel közösen, majd fokozott betartása, 

• mozgásos tevékenység biztosítása a csoportszobában és az udvaron, 

• a gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos tevékenységre 

inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje, 

• a testnevelési foglalkozások összeállítása, figyelembe véve a csoport és az egyéni fejlettség 

aktuális állapotát, 

• a játékosság elsıdlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon, 

• a foglalkozások anyagába testalkati deformitások megelızésére speciális gyakorlatok 

beiktatása, 

• tiszta, jó levegı biztosítása a tornateremben, 

• a tevékenység irányításánál és értékelésénél differenciálás, figyelemmel az egyéni fejlıdési 

jellemzıkre, 

• szükség esetén dajka igénybevétele a balesetek elkerülése végett, 

• az adott testnevelés foglalkozás mozgásos anyagához a prevenciós program fejlesztési 

feladatának hozzáigazítása, odafigyelve a gyermekek optimális terhelésére, 

• testi képességek, fizikai erınlét fejlesztése /erı, ügyesség, gyorsaság állóképesség/, társra 

figyelés; oldaliságot jelzı csuklópánt használata, 

• a testnevelés foglalkozások szervezése biztosítja a folyamatos mozgás lehetıségét, 

kiküszöböli a várakozási idıt, 

• kéziszerek használata a foglalkozásokon, 

• a mindennapos frissítı tornán a mozgásos játékok elınybe helyezése, 

• rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása. 

Sikerkritériumok  

• igényli a mindennapos mozgástevékenységet; mozgása harmonikus, összerendezett, 

• téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni, 

• magabiztos, alkalmazza a jobb - bal kifejezéseket, csuklószalag nélkül is, 

• ismeri saját testrészeit, testét; képes megnevezni és beazonosítani, 

• fizikai erınléte, állóképessége életkorának megfelelı, 

• kialakult a szem-kéz, szem-láb koordinációja, 
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• fejlett az egyensúlyérzéke, tud rollerezni, vagy biciklizni, 

• a mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésére képes, vizuális 

memóriája korának megfelelıen fejlett, 

• ismer legalább egy labdajátékot; legalább két-három kéziszer használatát, 

• képes alkalmazkodni a társaihoz, 

• korához képest fejlett az önuralma, toleráns, együttmőködı, segítıkész, 

• ismeri a csapatjáték szabályait, egészséges versenyszellemmel képes küzdeni.  

5.2. A Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlesztıprogram rövid ismertetése 

Alapelveink, a fejlesztés célja 

A Komplex Prevenciós Óvodai Program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, 

ötvözve azokat a korszerő fejlıdéssel és a nevelés-lélektani, neurológiai, gyógypedagógiai 

eredményekkel. A gyermek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelı, 

ahhoz messzemenıen illeszkedı eszközökkel történı támasznyújtás, amely az éppen fejlıdı 

szomatikus, és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet.  

Ebben meghatározó a 3-7 éves kor alapvetı sajátossága: az érzelmi biztonság alapszükséglete, 

az érzelemvezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás. A testi-lelki 

szükségletek kielégítése a gyermekek alapvetı joga, melyre programunk nagymértékben 

törekszik. A Komplex Prevenciós Óvodai Program tudatosan felvállalja az iskolai tanulási 

képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai 

kiszőrését és megelızését is.  

        A Program a fı nevelési területeken végzett feladatokba integrálva, indirekt nevelési 

módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók fejlesztését, a gyermeki spontán aktivitására 

épít. A fejlesztı programban a hangsúlyt a mozgásfejlesztés kapja. A mozgás a gyermek 

legtermészetesebb megnyilvánulási formája a programban. Alapvetı szerepe van a 

mozgásfejlıdés folyamatos nyomon követésének, megsegítésének; ezek segítségével 

megvalósít pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A prevenciós mozgásfejlesztı program fı 

feladatait természetes módon építi be a gyermekek tevékenységébe. A fejlıdés nyomon 

követését információszerzı eljárások tudatos alkalmazásával végezzük. 

– anamnézis 

– megfigyelés 

– fejlettségmérı lapok vezetése  

MOZGÁSFEJLESZTÉS 
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Nagymozgások fejlesztése: 

Célzott testmozgásokkal, amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya változik. 

1. járás, futás, ugrás, 

2. csúszás, kúszás, mászás különbözı tempóban, 

3. egyensúlygyakorlatok, 

4. szem-kéz koordináció fejlesztése,  

5. finommotorika fejlesztése. 

TESTSÉMA FEJLESZTÉSE 

Testrészek ismerete: 

1. önmaga felismerése és azonosítása tükörgyakorlatokkal 

2. tevékenységek a testrészek megismerését célozva 

3. meghatározott testrészekre koncentrálás 

A test személyi zónájának alakítása: 

1. az oldaliság alakítása  

2. a test elülsı és hátulsó részeinek megismerése játékos mozgásos feladatokkal 

3. a test függıleges zónájának megtanítása 

4. az elızı (1. 2. 3.) gyakorlatok elvégeztetése becsukott szemmel 

5. adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása 

Az egyes testrészek fejlesztésre alkalmas mozgások: 

1. fej 

2. törzs 

3. karok 

4. ujjak 

5. lábak 

6. lábak, lábujjak 

Testfogalom 

A test és a testrészek funkcióinak tudatos ismerete, a fejlesztés a testrészek ismerete 

szerint történik, nagyobb hangsúlyt adva a funkcióknak, a nyelvi 

megfogalmazásoknak.  

 



- 31 - 
 

ÉSZLELÉSFEJLESZTÉS /PERCEPCIÓFEJLESZTÉS/ 

Az észlelés pontosabb mőködését 3-4 évesnél elsısorban a mozgás és a testséma 

fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. 

Mindkét szakaszban természetes velejárója a nyelvi fejlesztés. 

 

 

Vizuális látás fejlesztése 

Az olvasás elsısorban jól funkcionáló balról jobbra irányuló szemmel követés és a 

finom szemmozgás ellenırzésének függvényeként alakul. 

1. A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erısítése. Mozgó tárgyak 

követése. 

2. A szem fixációs mőködésének erısítése. 

3. Vizuális zártság, -egészlegesség észlelésének alakítása. 

4. Vizuális idırendiség felismertetése: képeken elmesélt történetek kirakása. 

5. Vizuális ritmus: a legkülönbözıbb vizuális minták folytatása. 

6. Vizuális helyzet-pozíció felismertetése. 

7. Vizuális memória fejlesztése. 

Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése 

1. A lehetı legtöbb féle alak-forma-méret motoros kialakítása. 

2. Különbözı alakok, formák, méretek felismertetése a gyerekek környezetében. 

3. Adott vizuális minta kirakása. 

4. Minták rajzolása, festése. 

5. Részekbıl különbözı alakok összerakása. 

A tapintásos /sztereognosztikus/ észlelés fejlesztése 

1. Az alapvetı gyurmázási technikák megtanítása. 

2. Különbözı formák, méretek alakítása minta után.  

3. Különbözı formák, méretek megváltoztatása. 

4. Ritmikus sorminta készítése, a minta folytatása. 

5. A tapintás fejlesztése a vizualitás kizárásával. 
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         Mozgásos észlelés fejlesztése 

Behunyt és nyitott szemmel különbözı mozgások ismétlése. 

Térészlelés térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése 

1. Alapvetı téri irányok megismerése saját testrészének közvetítésével. 

2. Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévı tárgyakkal. 

3. A téri viszonyokat jelentı verbális kifejezések megtanítása. 

 

Hallási észlelés fejlesztése 

A hangzási analízis, szintézis fejlesztése. 

Keresztcsatornák fejlesztése 

1. Vizuális-tapintásos interszenzoros mőködésének fejlesztése. 

2. Vizuális-auditív interszenzoros mőködésének fejlesztése. 

3. Vizuális-kinesztetikus interszenzoros mőködésének fejlesztése. 

4. Hallási-tapintásos interszenzoros mőködésének fejlesztése. 

5. Szem-kéz koordináció interszenzoros mőködésének fejlesztése. 

VERBÁLIS FEJLESZTÉS  

A tárgyak megnevezése 

1. A lakásban, az óvodában és a közvetlen környezetben található tárgyak 

megnevezése: ruházat, testrészek, cselekvések. 

2. Térbeli viszonyok megnevezése: irányok, helyzet, idı. 

3. Osztályozás. 

Alapformák, alapszínek, méret, hasonlóság, különbözıség, ellentétesség megnevezése.  

A prevenciós program alábbi feladatai 

• mozgásfejlesztés 

• percepciófejlesztés 

• testséma fejlesztés  

• verbális fejlesztés  

        Potenciális tanulási zavarok megelızése prevenciós fejlesztéssel 
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Programunk sajátos célja a tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése, a 

potenciális tanulási zavarok kiszőrése megelızése. A fı nevelési területeken végzett 

feladatokba integrálva, indirekt nevelési módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók 

fejlesztését, a gyermekek spontán aktivitására építve. Célunk támaszt nyújtani a kiemelt 

figyelmet igénylı és a részképesség-gyengeségekkel küzdı gyermekek részére; egyéni, illetve 

kiscsoportos fejlesztı foglalkozások keretében. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

• Idıt és lehetıséget kell biztosítani a bizonyos területeken hiányosan elsajátított, vagy 

gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való elmélyítésére, korrigálására. A 

korrigálható lemaradások nagyrészt megelızhetık azzal, hogy azok természetes módon 

fejlesszék a gyermekek képességeit/pl. mozgásos játékeszközök logikai játékok/. 

• A szülık rendszeres tájékoztatása gyermekük fejlıdésérıl - fogadó órák, szülıi 

értekezletek, ill. igény szerint. 

Sikerkritériumok  

• A kisgyermek örömmel és aktívan vesz részt a játékos foglalkozáson. 

• Önmagához mérten kimutathatóan fejlıdik. 

• Tanköteles korára kialakulnak a tanuláshoz szükséges részképességei. 

    Olyan gyermekeket kívánunk útjukra bocsájtani, akik óvodáskoruk végére a szükséges 

területeken önállókká válnak, képesek együttmőködésre, problémák megoldására, önálló 

helyzetfelismerésre. Saját ötletük, véleményük van; optimisták, kreatívak, jókedvőek.  

Képesek elfogadni, megérteni, hogy az emberek különböznek egymástól.  A játékos 

tevékenységek szervezésével szeretnénk óvodásainkat úgy fejleszteni, hogy képesek legyenek 

késıbbiekben kudarc nélkül helyüket megállni az iskolában. Hisszük, hogy a tılünk kikerülı 

gyermekek helyes önértékeléssel, megfelelı önbizalommal kerülnek az iskolába, így az ottani 

akadályokat is könnyebben leküzdik.  A szülıkkel való együttmőködés, hatékonysága 

nagyban függ, hogy mennyire képesek az óvoda nevelési elképzeléseit elfogadni. 
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Véleményüket az eddig kialakult szokásnak megfelelıen kikérjük a minıségi munka javítása 

érdekében. 

6. A külsı világ tevékeny megismerése 

A kultúraátadás elsıdleges meghatározója a környezet megismerése, kiindulópontnak 

tekintjük a természeti és társadalmi környezetbıl szerzett tapasztalatokat. Figyelembe vesszük 

a családba kialakult kulturális, világnézeti, etnikai hagyományokat. A gyermekeknek minél 

sokoldalúbb, túlzásoktól mentes tapasztalatszerzésre és élményszerő átélésre adunk 

lehetıséget. 

 

A környezet megismerése 

A környezet megismerése áthatja a gyermek életét, az óvodai tevékenységek egészét, 

melynek során megszeretik környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, megfelelı ismeretekkel 

rendelkezve eligazodnak benne. A környezet megismerésre nevelés témái különbözı 

módszerekkel lehetıséget nyújt a valóság megtapasztalására. Ezek a tapasztalatok az életkor 

elırehaladtával lineárisan bıvülnek, és koncentrikusan mélyülnek. Fontos, hogy a gyermek 

minél több tapasztalatot szerezzen a természetben, a helyszínen élıben figyelhessen meg, pl.: 

idıjárás, állatok, jármővek, színek, kert, virágok, stb.  

A környezet minél átfogóbb megismerése lehetıséget ad az egyetemes, nemzeti kultúra 

értékeinek, hagyományainak, az adott tájra, helységre jellemzı néphagyományok 

közvetítésére. Az óvodapedagógus és dajka lelkesedése és érdeklıdése pozitív példája alapján 

gyermekeink megszeretik a környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, védik és eligazodnak benne. 

Célunk: 

• a természeti és épített környezet megismertetésével sokszínő tapasztalathoz juttatás, 

készségek, képességek alakítása, 

• természetet szeretı, védı szemlélet alakítása; környezettudatos viselkedés megalapozása. 

A külsı világ tevékeny megismerésébıl adódó óvónıi feladatok 

• új ismeretek alakítása a gyermek érdeklıdésére, kíváncsiságára alapozva, 

• meglévı ismeretek rendszerezése; ok-okozati összefüggések megláttatása, 

• témaválasztásnál a lakóhely, környezet sajátosságainak figyelembe vétele, 
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• módszerek, eszközök a gyermek életkori sajátosságaihoz igazítva, 

• ünnepélyek és a hagyományırzés alkalmával a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése, 

• megismerteti a környezetvédelem alapjait: a föld, levegı, víz, a növény és állatvilág, 

valamint a tájvédelem meghatározó szerepét, 

• biztosítja az ismeretek sokszínő gyakorlását, alkalmazását, 

• a csoportszobában élı-természetsarok kialakítása, 

• megismerteti a kertgondozással, ehhez megteremti a feltételeket, 

• ismereteket nyújt a növények, állatok fejlıdésérıl, gondozásáról, hasznáról, 

• séták, kirándulások alkalmával a természet és az élıvilág megismertetése, 

• az óvoda közvetlen környezetének megismerése séták alkalmával, 

• közlekedési szabályok gyakoroltatása, közlekedési eszközökkel való megismerkedés 

Sikerkritériumok  

• tudja, hol lakik; mi a pontos címe, 

• tudja a szülei nevét, ismeri szülei foglalkozását, 

• különbséget tud tenni az évszakok között, 

• ismer a növény és állatvilág győjtıfogalmához tartozó pár növényt és állatot, 

• ismeri a közvetlen környezetében található növényeket, állatokat, 

• ismeri, és szívesen ápolja a növényeket, gondozza az állatokat, 

• ismeri és betartja az elemi közlekedési szabályokat, felismeri a közlekedési 

eszközöket, 

• kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti –, 

emberi-, tárgyi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, 

• szívesen vesz részt kiránduláson, sétákon, rendezvényeken. 

Környezet és természetvédelem feladatai 

Az óvodás korú gyermeket arra neveljük, hogy szeressék a természetet, vigyázzanak 

tisztaságára, épségére, szépségére. Törekszünk arra, hogy a gyermeket olyan hatások érjék, 

amelyek környezetük felfedezésére, a rácsodálkozásra ösztönzi ıket. Minden gyermek 

kötıdjön közvetlen környezetéhez. 

A nevelési feladatokban megvalósítható fejlesztési célok, mozgás, testséma, percepció 

fejlesztése. 
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A külsı világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerése 

         Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik, így szinte 

természetes módon ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések elıször passzív 

szókincsé válnak, késıbb azonban egy részük beépül beszédükbe.  

Célunk: 

• a minket körülölelı világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedezése, 

megtapasztalása játékos formában, a gyermekek igényeihez, ötleteihez igazodva, 

• a gyermekek matematikai érdeklıdésének felkeltése, 

• az elemi ok-okozati összefüggések felismerése, megtapasztalása, 

• pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához, a logikus gondolkodás 

megalapozása, 

• a kiemelt figyelmet igénylı gyermekek megfelelı feladatvégzésének megsegítése, ez 

irányú igények tudatosítása, 

• a környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok birtokába is jut a gyermek. 

A külsı világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismerésébıl 

adódó óvónıi feladatok 

• a játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása, 

• logikai és matematikai szabályjátékok megismerése, alkalmazása, 

• matematikai fogalmak, kifejezések összefüggések megismerése, megtapasztalása, 

• a matematika iránti érdeklıdés felkeltése, 

• érdekes, a gyermek kíváncsiságára építı problémahelyzetek teremtése, 

• a gondolatok, a probléma megfogalmazása; pontos, egyértelmő, a gyermekek számára 

érthetı közvetítése, 

• a matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni fejlettségének 

képességeinek figyelembe vétele, 

• a gyermekek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika elfogadása, 

• szükség esetén rávezetı kérdésekkel segítés, 

• a gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikrocsoportos 

szervezéssel, 

• mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés elmondása, 
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• a matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek 

megnevezése, 

• a térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése. 

Matematikai képességek kialakítását segítı tevékenységek: 

1. A számfogalom elıkészítése, megalapozása. 

2. Tapasztalatszerzés a geometria körében. 

3. Tájékozódás a térben és a síkban.  

 

Sikerkritériumok  

• logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelel,  

• problémamegoldó készsége jó, 

• számfogalma tízes számkörben mozog, 

• képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni, 

• helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás megítélésének fogalmait: 

hosszabb-rövidebb, kisebb-nagyobb, több-kevesebb, 

• ismeri az irányokat, és helyesen értelmezi feladatvégzése során: jobbra-balra, elıre-

hátra, lent-fent,  

• helyesen használja a névutókat, 

• felismeri a sorbarendezés logikáját, azt képes jól folytatni legalább három 

elemszámmal, 

• az alapvetı formákat felismeri, azonosítja (kör, négyzet, téglalap, háromszög), 

• képes részekbıl egészet kirakni, 

• ismeri az alapvetı mértani testeket, azokat képes felismerni és megnevezni /kocka, 

gömb, téglatest/, 

• van tapasztalata a tükörképrıl, szimmetriáról, 

• azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni. 

7. Munka jellegő tevékenységek 

A játékkal és a cselekvı tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal 

egybeesı munka-, és munkajellegő tevékenység a szociális és kognitív készségek, 

képességek, attitődök, és kompetenciák fejlesztésének egyik lényeges színtere. A munka 
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örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység, nemcsak a gyermekre gyakorol hatást, hanem 

a környezetére is, azt formálja, alakítja tevékenysége során. A kiemelt figyelmet igénylı 

gyermek önállóságának erısítése saját maga kiszolgálásában, valamint a másokért végzett 

munkajellegő feladat örömének megtapasztaltatása által.  

Célunk:                 

A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, alakítása: 

• kognitív: pontosan értsék meg, mit várunk el tılük; sajátítsák el az eszközök célszerő 

használatát, alakuljon ki összpontosítási képességük, munkaszervezési készségük 

• érzelmi-akarati: alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk, 

céltudatosságuk,  

• közösségi kapcsolatok: alakuljon ki felelısségérzetük, feladattudatuk. 

A munka jellegébıl adódó óvónıi feladatok 

• nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítása, 

• megfelelı eszközök biztosítása, 

• megfelelı hely, elegendı idı biztosítása a munka elvégzésére a folyamatosság érdekében, 

• a munkafajták, és azok mennyiségének fokozatos bevezetése, 

• a differenciálás elvének érvényesítése a feladatadatkor,  

• a növények gondozásának megismertetése, fejlıdésük megfigyelése, kerti munkák 

szervezése, 

• állatokról való gondoskodás megismertetése, alakítása, etetése, tisztán tartása; 

életfeltételek biztosítása, 

• a munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális; a gyermekhez mérten fejlesztı 

hatású, 

• a munka jellegő feladatokat elsısorban jutalomból adjuk. 

Sikerkritériumok  

Önkiszolgáló tevékenységek: 

• a testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint elvégzik, 

• étkezésnél helyesen használják a kanalat, kést, villát, merıkanalat, szalvétát, 

• öltözködésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a megkötéssel, 
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• az önkiszolgáló tevékenységekre fordított idı fejlettségük növekedésével arányosan 

csökken. 

Alkalomszerő munkák: 

• pontosan megértik, mit várunk el tılük, és azt önállóan teljesítik, 

• bonyolultabb feladatokat is örömmel végeznek el, és annak szervezésében is 

önállóak. 

Közösségi munka: 

• a közösségért végzett munkák vállalásánál megjelenik a helyes önértékelésük, 

önbizalmuk, 

• a naposi feladataikat pontosan, önállóan végzik, 

• terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is, 

• felelısi munkát szívesen vállalnak, és önállóan teljesítik, 

• a környezet rendjének megırzésére ügyelnek, segítenek annak tisztán tartásában, 

• vigyáznak játékaikra, rendben tartják azokat, 

• munka jellegő tevékenységeiket a felelısségérzet, feladattudat és kitartás jellemzi. 

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítı munkák: 

• a szemetet szelektíven helyezzük el az adott győjtıben, 

• szívesen segítenek a falevelek összegyőjtésében, 

• a virágokat nem tépik le, hagyják az eredeti helyükön, eredeti szépségükben, 

• szívesen ápolják a növényeket a csoportszobákban, udvaron egyaránt, 

• télen gondoskodnak a madarak táplálékáról. 

8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentıs részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, mely a teljes személyiség fejlıdését, fejlesztését támogatja. Az óvodapedagógus 

a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek elızetes élményeire, 

tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulás egyenlı a tapasztalatszerzéssel, mely a pszichikus képességstruktúrákon 

keresztül sok mozgással és játékkal alakítható. Fontosnak tartjuk az ismeretek átadását, 
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bıvítését, de nem a mennyiséget, hanem a tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek, 

attitődök erısítését, fejlesztését. 

Célunk: 

• Az alap-, és kulturtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlesztése, a 

gyermekek gyors helyzetfelismerésének, döntéshozatalának megsegítése. 

• Az ismeretek adekvát alkalmazására, felhasználására felkészítés, a gyermekek 

képességeinek fejlesztése. 

• Az ismeretek iránti érdeklıdési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása. 

• A kiemelt figyelmet igénylı gyermek egyéni és kiscsoportos fejlesztése. 

 

A tanulási tevékenységbıl adódó óvónıi feladatok 

• a gyerekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése, 

• cselekvı aktivitásra épülı, közvetlen; sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés 

lehetıségének biztosítása, kreativitás erısítése, 

• szokások alakítása, utánzásos minta-és modellkövetés magatartással és viselkedéssel, 

• spontán, játékos helyzetek kihasználása; játékos cselekvéses tanulás, 

• a gyermeki kérdésekre épülı ismeretátadás lehetıségének kiaknázása, 

• szervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra, 

• gyakorlati problémamegoldásra ösztönzı helyzetek megteremtése,, 

• az egyéni fejlıdési, érési ütem figyelembe vétele a tevékenység felkínálása során, 

• személyre szabottan, pozitív értékeléssel segíteni a gyermek személyiségének 

kibontakoztatását, 

• a kiemelkedı képességő, tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése, 

• a tehetségígéretes gyermekek jellemzı megnyilvánulása: 

- intellektuális képességekben /szókincse, emlékezete, gondolkodása, 

kreativitása/ 

- speciális képességekben /zenei, ábrázoló, matematikai, pszicho motoros, 

szociális/ 
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- viselkedési jegyekben /intenzív érdeklıdés, erıs akarat, energikusság, 

érzékenység 

       A fejlesztést célzó pedagógusi feladatok 

• a tehetség, és megjelenési formájának felismerése, 

• a gyermek segítése a továbbfejlıdésben, 

• speciális szükségleteinek kielégítése, intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése, 

• a szülı segítése gyermeke nevelésében, 

• részképesség-lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar idıbeni kiszőrése, jelzés a 

megfelelı szakembernek és az óvodavezetınek, 

Szakemberek által összeállított felmérı lapok kitöltetése: nagycsoportos 

gyermekekkel. 

A Pedagógiai Szakszolgálaton belül foglalkoztatott gyógypedagógus és 

pszichológus a problémás gyermekekrıl részletes szakvéleményt készítenek, személyre 

szabott felzárkóztatási lehetıséget biztosítanak. Amennyiben tanulási képességzavar jelei 

mutatkoznak, írásos szülıi beleegyezés alapján további vizsgálatra küldik a Békéscsabai 

Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsághoz, ahonnan szintén szakvéleményt küldenek 

intézményünkhöz a további eljárás érdekében. 

Sikerkritériumok  

•  a gyermekek érdeklıdıek, bátran kérdeznek, 

• szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított játékokban, 

tevékenységekben, 

• a tanuláshoz szükséges képességek koruknak megfelelıen fejlettek, 

• a részképesség és tanulási zavaros gyermekek idıben megfelelı szakemberhez 

kerülnek, 

• a tehetséges gyermekek is megtalálják a kiemelkedı képességüknek megfelelı 

tevékenységet. 

9. A fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére 

A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére 

érjék el a gyermekek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. A gyermek 
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az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az 

iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik, a testi, lelki és szociális érettség terén. 

Testileg 

Legyen arányosan fejlett, teherbíró; mozgása összerendezettebb, harmonikus, 

finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését képes 

szándékosan irányítani. 

Lelkileg 

A lelkileg egészségesen fejlıdı gyermek az óvodáskor végére nyitott, érdeklıdı, készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez:  

• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, megnı a megırzés idıtartama, 

• érzékelése, észlelése tovább differenciálódik; téri észlelés fejlettsége, vizuális 

akusztikus differenciálás, téri tájékozódás, térbeli mozgásfejlettség, testséma alakulás, 

• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, nı az idıtartama, terjedelme; nagy 

szerepet kap a felidézés, könnyebbé válik annak megosztása és átvitele, 

• a cselekvı szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van az elemi fogalmi 

gondolkodás. 

Az egészségesen fejlıdı gyermek: 

• Érthetıen, tisztán, folyamatosan beszél, életkorának megfelelı tempóban és 

hangsúllyal fejezi ki mondanivalóját; minden szófajt használ, különbözı 

mondatfajtákat, mondatszerkezeteket alkot. Tisztán ejti a magán és mássalhangzókat (a 

fogváltással összefüggı nagy egyéni, eltérések lehetségesek). Végig tudja hallgatni és 

megérti mások beszédét. 

• Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetérıl: tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat. Ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvetı szabályait. Ismeri szőkebb lakóhelyét, a környezetében 

élı növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az 

idıjárás összefüggéseit. 
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• Ismeri a viselkedés alapvetı szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek.  

• Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

A szociálisan érett gyermek: 

• A szociálisan, egészségesen fejlıdı gyermek kedvezı iskolai légkörben készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására. Képes az együttmőködésre, kapcsolatteremtésre a 

felnıttekkel és gyermektársaival. 

• Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni: késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 

• Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában, a 

feladatok egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg: 

kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt 

a tevékenységet. 

Az 5 éves kortól kötelezı óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata az egész gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlıdésének 

elısegítése./ 2015. 09. 01–tıl 3 éves kortól kötelezı/ 

A kiemelt figyelmet igénylı gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka által érthetı el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

A kiemelt figyelmet igénylı gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülı gyermekekkel szemben. 

VII. Gyermekvédelem  

Az Óvodai Nevelés Alapprogramja megfogalmazza, hogy „ Az óvodai nevelés 

gyermekközpontú, ennek megfelelıen a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.” 

A családi nevelést kiegészítve, a gyermeket óvja-védi, neveli, figyelembe véve a 

gyermekek eltérı fejlıdési ütemét. A fentiek érdekében prevenciós, feltáró, és problémákat 

megszüntetı tevékenységet végezünk. A munkában részt vesz minden óvodapedagógus, 

kiemelt szereppel a gyermekvédelmi felelıs, aki beszámolási kötelezettséggel tartozik az 

óvodavezetı felé. A gyermekvédelmi felelıs feladata az óvónıkkel, szülıkkel való 

kapcsolattartás; a veszélyeztetı tényezı, a hátrányos helyzetek minél korábbi felismerése, 

javaslattétel a további intézkedésre.  
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Célunk: 

• a gyermekek alapvetı szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak 

érvényesítése, 

• hátránykompenzálással az esélyegyenlıség biztosítása az eltérı szociális és kulturális 

környezetbıl érkezı gyermekek számára. 

A gyermekvédelmi felelıs feladata a nevelési év folyamán 

• a nevelési év elején megtervezi a munkaprogramot az adott évre, 

• a nevelési év elején írásban tájékoztatja a szülıket a gyermekvédelmi tevékenységrıl, 

fogadóórájáról, arról, hogy probléma esetén milyen - óvodán kívüli -  gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel,  

• évente legalább egyszer egyeztet az önkormányzat illetékes elıadójával és a 

gyermekjóléti szolgálattal a nyilvántartást illetıen, 

• munkájáról évente egy alkalommal nevelıtestületi értekezleten beszámol, a vezetıt 

folyamatosan tájékoztatja, 

• rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásait, a helyi 

önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, 

• folyamatosan ellenırzi a nyilvántartásba vételt / veszélyeztetett, hátrányos helyzető, 

halmozottan hátrányos helyzető gyermekek /, illetve a megszőnés okait, 

• szükség esetén családlátogatást végez. 

A rászoruló családok szociális és anyagi helyzetének megfelelıen különbözı támogatásokra 

javaslatot teszünk (természetbeni, pénzbeli juttatás). Megfelelı kapcsolatot alakítunk ki a 

gyermekvédelmi rendszerben érintett személyekkel, szervekkel:  

• gyermekjóléti szolgálat, 

• pedagógiai szakszolgálat,(gyógypedagógus, logopédus, pszichológus), 

• egészségügyi szervek, védını, háziorvos, ÁNTSZ, 

• önkormányzat szociális osztálya, 

•  gyámügy, 

• rendırség,  

• jegyzı. 

Sikerkritériumok  
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• csökken a veszélyeztetett, hátrányos helyzető és HHH gyerekek száma, 

• a gyermekek 100% - os beóvodáztatása, hiányzások minimalizálása,  

• minden rászoruló idıben megkapja a segítséget, 

• a szülık bátran fordulnak az óvónıkhöz és a vezetéshez gondjaikkal, 

• anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából, 

• a segítı szervezetekkel hatékony együttmőködés alakul ki. 

1. Kiemelt figyelmet igénylı gyermekek 

a). különleges bánásmódot igénylı gyermek: 

        a. a). sajátos nevelési igényő gyermek: aki szakértıi bizottság szakértıi véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos; több fogyatékosság 

együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos; autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb 

pszichés fejlıdési zavarral - súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral- 

küzd; 

        a. b). beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek: az a különleges 

bánásmódot igénylı gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentısen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlıdése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minısül sajátos 

nevelési igényőnek; 

       a. c). kiemelten tehetséges gyermek: aki átlag feletti általános vagy speciális képességek 

birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetı benne a feladat iránti erıs 

motiváció, elkötelezettség; 

b). a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos, és 

halmozottan hátrányos helyzető gyermek. 

 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer óvodai programjába való bekapcsolódás biztosítja 

az egyenlı bánásmódot és az esélyegyenlıséget a célcsoportban résztvevı gyermekek 

számára.  

Célunk: 
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• A kiemelt figyelmet igénylı kisgyermek illeszkedjen be az óvodai csoportba, a csoport 

fogadja be, a közösség hasson rá húzóerıként.  

• Gyógypedagógiai fejlesztés hatására képességei optimálisan fejlıdjenek (szakszolgálat). 

• A többségi gyermek és felnıtt közösség az együttélés során olyan humán értékekkel 

gazdagodjon, mint elfogadás, tolerancia, segítıkészség; értékelıdjön fel az egészség, mint 

érték. 

       Az óvodapedagógus feladata 

• az integrációt az egész nevelıtestület felvállalja, egymás munkáját segítve, 

• továbbképzéseken veszünk részt, a hallottak átadása a nevelıtestületnek, 

• szakirodalmat tanulmányozunk, megragadunk minden lehetıséget, hogy 

gyógypedagógiai konferenciákon mélyítsük tudásunkat, 

• konzultáljunk gyógypedagógusokkal, kiépítsük szakmai kapcsolatainkat,  

• szükség esetén gyógytestnevelés biztosítása a szakirányú végzettségő óvodapedagógus 

által, 

• szülık számára tanácsadás, konzultáció, elıadások szervezése, 

• a különleges bánásmódot igénylı gyermek befogadása, segítése nem jelenthet túlzott 

terhet a csoportban élı gyerekek, felnıttek számára. 

 
Várható eredmények:  

• Az óvodai nevelés segíti, hogy minden gyermek egyéni képességei, érdeklıdése szerint 

bekapcsolódik az óvodapedagógusok által felkínált tevékenységekbe. 

• A szabad játék; a komplex, sok mozgással, közvetlen tapasztalatszerzéssel szervezett 

tevékenységek közben fejlıdik az egész gyermeki személyiség. 

• Lehetıség van az egyéni fejlesztésre, a mikro csoportos tevékenységre. 

Az óvodapedagógusok és dajkák párhuzamosan közremőködnek a közösség alakításában, a 

gyerekek fejlıdésének segítésében. 

VII. Az óvoda kapcsolatrendszere 

Az alapelveinkkel összhangban saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi 

nevelés kiegészítéseként terveztük meg. Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése 

elsısorban a család joga és kötelessége, az együttmőködéssel a kölcsönös bizalom és tisztelet 

kialakítása. 
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A család-óvoda kapcsolattartás formái: 

• Családlátogatás / anamnézis/ 

• Szülıi értekezletek évente 2 alkalommal 

• Nyílt napok, fogadó órák 

• Szülıi Szervezet elnökével és a vezetıségi tagokkal való kapcsolattartás 

• Közös rendezvényeken való személyes találkozás 

• Elégedettség - mérés: kérdıív, interjú 

 

 

 

Az óvoda-iskola kapcsolattartás formái: 

A gyermekek az óvodából az iskolába történı zökkenımentes átmenetének biztosítása 

érdekében, a nagycsoportban az alsós nevelıknek bemutató foglalkozást tartunk bármely 

tevékenységi ágból. A leendı elsı osztályosaink betekintést nyernek az iskola életébe egy 

tanítási órán. 

Szakmai szervezettel való kapcsolattartás: 

       A Pedagógiai Szakszolgálat által az iskolaérettségi vizsgálatot végzı szakemberek 

segítségét továbbra is igénybe vesszük. A kiemelt figyelmet igénylı gyermekek fejlıdését is 

segítik. 

Az óvoda társadalmi környezettel való kapcsolattartásai: 

• Fenntartó óvodai rendezvényekre meghívása. 

• Mővelıdési ház, könyvtár/rendezvények lebonyolítása, rendezvényeken való részvétel/. 

• Egészségügyi szolgálat / vizsgálatok, ünnepélyekre meghívás/. 

• Gondozóház /rendezvényeinek segítése, mősor/. 

• „Lıkösháziak az Egészséges Ifjúságért Alapítvány” által rendezett jótékonysági bálokon 

rövid mősort adtunk.  

• Helyi kisebbségi önkormányzat. 

• Közalapítvány Lıkösháza. 
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A kapcsolatok összehangolásánál arra törekszünk, hogy valóban tartalmi, és ne formális 

kapcsolatok gazdagítsák óvodánk nevelımunkáját. 

VIII. A pedagógiai munka dokumentációi 

• Komplex Prevenciós Pedagógiai Program. 

• Csoportnaplóban éves fejlesztési tervek / nevelési feladatok terve, szervezett 

tevékenységek, az óvodai élettevékenységi formáinak megfelelıen/. 

• Egyéni fejlettségmérı lapok. 

 

 

IX.  A  nevelıtestület által szükségesnek tartott további elvek 

Az óvodapedagógusok törekedjenek barátságos, otthonos, derős légkör kialakítására. A 

derős alaphangulat tevékenységre serkent. Ez jelent a gyermekek számára érzelmi 

biztonságot, ilyen légkörben fejlıdhet optimálisan. Az óvónı személyisége modell, miközben 

maga is a közösség tagja. Magatartása legyen határozott, ugyanakkor ıszinte, szeretetteljes. 

Tükrözıdjék munkánk során a gyermekcentrikusság, empátia, türelem. Az óvodába lépéshez 

az elsı családlátogatás nyújtja a legnagyobb segítséget. Egy falusi környezetben még nagyobb 

jelentıséggel bír, hiszen az óvónık ismerik a szülıket, és gyakran a gyerekeket is. A gyermek 

fejlettségének ismerete azt a célt szolgálja, hogy a pedagógus a gyermek fejlıdésében 

bekövetkezı változásokat figyelemmel kísérve, idıben tudjon reagálni. 

A nevelés több éves folyamatában a fejlesztési feladatok differenciált, egyéni bánásmód 

alapján valósuljanak meg.  

A gyermek fejlıdését fejlettségmérı lapon vezetjük, a Komplex Prevenciós Óvodai 

Program alapján. Nevelıtestületünk pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztésére 

lehetıséget adnak a továbbképzések és az önképzések. Igyekszünk minél több értéket 

közvetíteni a gyermekek felé. 

Alakítjuk a helyes viselkedési, magatartási formákat, indulataik fékezését. A játék 

váljék számukra is örömforrássá, a játékeszközöket rendeltetésszerően használják. Az 

együttes tevékenységek során sajátítsák el az egymáshoz való alkalmazkodást. Alakítjuk, 

illetve mélyítjük az egészségügyi szokások terén való elvárásokat.  
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Munkánk legyen igényes, pontos, fegyelmezett. A csoportban dolgozók törekednek az 

összhangra (óvónık – dajka). 

A személyi feltételek a törvényben elıírtak szerint adottak, az óvodapedagógusok heti 

váltásban, a dajkák pedig egy hétig délelıtti, két hétig délutáni munkabeosztásban dolgoznak. 

Feladataink közé tartozik, hogy az óvoda értékrendszerét a szülıkkel megismertessük, az 

óvodai és a családi követelményeket összehangoljuk. Hatékonyan nevelni csak a szülıkkel 

együtt lehet. 

Konkrét feladatok 

• Az éves terv elkészítése a Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján; heti, illetve havi 

ütemtervre lebontva; valamint a nevelımunka tervezése félévente. 

• A felvételi és mulasztási napló naprakész vezetése. 

• A gyerekekkel való közvetlen foglalkozás / játékirányítás, csoportos szervezett 

foglalkozások megtartása / az egyéni ötletek és módszerek megválasztásával. Tudatos 

felkészülés a foglalkozásokra; a szükséges eszközök elıkészítése, biztosítása a következı 

nap tevékenységi formáihoz. Természetes környezetben történı foglalkozásokhoz a 

feltételek megszervezése, minél több lehetıség kiaknázása, pl.: állatok, zöldségeskert, 

termelıszövetkezetbe látogatás, pékmőhely, festımővész mőhelye, vasútállomás, orvosi 

rendelı, könyvtár. 

• Szülıi értekezletek megtartása, évente két alkalommal. 

Felelıs: minden óvodapedagógus. 

• Szülıi Szervezet vezetıségi értekezlet: szükség szerint. 

Felelıs: óvodavezetı 

Minden óvónı feladata az ünnepélyek megszervezése, azokon való részvétel (nemzeti 

ünnepeink, és az említett óvodai ünnepek). Mindenki feladata a szertárak és a könyvtár 

rendben tartása. A nagycsoportos óvónı köteles részt venni a volt nagycsoporttal az iskolai 

tanévnyitó ünnepélyen. A kitőzött feladatok eléréséhez a dajka minél több idıt töltsön a 

csoportjában. 

X. A program ellenırzése és értékelése 

Az óvodavezetı feladata a program végrehajtásának ellenırzése, értékelése; a 

nevelıtestület nevelı munkájának segítése. 
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A helyi nevelési program érvényességi ideje: 2013. szeptember. 01.-tıl érvényes a 

visszavonásig. 

A helyi óvodai nevelési program felülvizsgálatának és módosításának indokai: 

Kötelezı 

• jogszabályváltozás 

• fenntartó által meghatározott feladatváltozás 

Lehetséges 

• sikeres innováció eredményeinek beépítése 

• a minıségfejlesztési munka eredményeinek beépítése, illetve kevésbé eredményes 

elképzelések elhagyása 

 

A helyi óvodai nevelési program nyilvánossága: 

• Egy példány az óvodavezetı irodájában. 

• Egy példány a bejáratnál lévı faliújságon. 

• Az óvoda honlapján. 

 

XI. Eszközfejlesztés eljárási rendje 

       A kisebb és nagyobb értékő beszerzéseket fejlesztésként évente elıre meg kell tervezni. 

A beszerzés módjáról az intézményi kezdeményezés alapján a fenntartó dönt. A külsı 

források bevonása - pályázati lehetıségek igénybevétele esetén - a fejlesztésnek minısülı 

esetekben az önrész vállalásra csak a fenntartó jogosult.  
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XII. Felhasznált irodalom 

• A Komplex Prevenciós Óvodai Program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin „Kudarc nélkül 

az iskolában” 

• Óvodavezetık kézikönyve 

• dr. Tótszöllısyné Varga Tünde: Testnevelés az óvodában 

• Forrai Katalin: Ének az óvodában  

• Törzsök Béla : Zenehallgatás az óvodában 

• Gyermektánc az óvodában 

 

 PH 
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Lıkösháza Községi Óvoda 
5743 Lıkösháza Alapítók útja 20. sz 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 
Intézmény OM - azonosítója: 202230  

 
Intézményvezetı:  
                        Nagy Józsefné 
                                             

Legitimációs eljárás 
 
…/2013. (….) határozatszámon elfogadta: 
         
 
……………………………………………………….. 

nevelıtestület nevében 
 
 

 
Véleménynyilvánítók: 
 

 
…………………………………………… 

szülık közössége nevében  
 
 

…/2013. (….) határozatszámon 
jóváhagyta: 

 
…………………………………………… 

intézményvezetı aláírás 
  

Egyetértését kinyilvánító: 
 
 

………………………………………………… 
fenntartó nevében  

 
                                                                      Ph. 
A dokumentum jellege: Nyilvános 
Megtalálható: www.lokoshaza.hu 
 

Érvényes: A kihirdetés napjától 2013. 09. 01. - 
                 visszavonásig 

Verziószám: 1/2013. Készült: 1 eredeti példány 
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XIII. Legitimációs záradék 
 

A Pedagógiai Programot készítette: Az intézmény mb. intézményvezetıje és helyettese  
 
A szülıi képviselet, a Lıkösháza Községi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadásához 
magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok 
nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a 
gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a 
jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolta. A dokumentummal 
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 
Az óvodában mőködı Szülıi Szervezet 
 
 Lıkösháza, 2013………                                               …………… ………….. 
 Szülıi Szervezet elnöke 
 
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 
korlátozás nélkül gyakorolta és megadta a települési nemzetiségi önkormányzat. 
 
Lıkösháza, 2013……….                                                
 ……………………………..  
               aláírás  

P.h. 
 
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 
korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidı biztosításával gyakorolta és 
megadta a települési önkormányzat. 
  
Lıkösháza, 2013………….                                      ………………………………….                      
 aláírás  

P.h. 
 
Az óvoda nevelıtestülete 2013. év ….hó…… napján tartott határozatképes rendkívüli 
nevelıtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében 100 %-os igenlı szavazattal az óvoda 
Pedagógiai Programját  …2013……/……. határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a 
nevelıtestület tagjai az alábbiakban hitelesítı aláírásukkal tanúsítják. 
 
…………………………      ………………………..     ………………………….. 
 
………………………….      ………………………..    ……………………………. 
 
A Lıkösháza Községi Óvoda  ……. számú határozatával elfogadott Pedagógiai Programját   a 
nevelıtestület képviseletében át nem ruházható döntési hatáskörében …… számú 
határozatával jóváhagyta az intézmény vezetıje. 
 
 …………………… 
  Lıkösháza, 2013.………                  P.h.                       mb. óvodavezetı 
              

 
 



 
 

- 54 - 

 
 
                                                                                                 ………………………….. 
                                                                                                   szülıi szervezet nevében aláírás 
 
 
 
A Pedagógiai Programmal kapcsolatban egyetértését kinyilvánította:  
 
 
 Lıkösháza,2013......hó…..nap                                      
                                                                                               …………………………… 

                                                                                                        fenntartó nevében aláírás 
 

 

A legitimációs eljárás alátámasztását igazoló dokumentumok: 

1. A nevelıtestület döntésérıl készült jegyzıkönyv, melyben elfogadta a helyi nevelési 

programot, iktatószáma..................... 

2. A szülıi szervezet véleményét bemutató...................iktatószámú jegyzıkönyv. 

3. Fenntartói döntés a helyi nevelési program jóváhagyásáról.........................számú 

határozata, kelte............................., intézményi iktatószáma........................ 

 

 

 Lıkösháza, 2013......hó…..nap                                      

 ...............................................  

  óvodavezetı 
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XIV. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 
 
 
Különös közzétételi lista 
 

Az óvoda alkalmazottai:  

       Óvodapedagógusok    Iskolai végzettség         Szakvizsga, egyéb végzettség 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási, 
nevelési-oktatási, intézményi ismeretek 
területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógusdifferenciáló és 

fejlesztı pedagógia területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus játék- és szabadidı 

pedagógia területen 

1fı fıiskola szakvizsgázott pedagógus gyermek-, ifjúság- 
és családvédelem pedagógiája területen 

1fı fıiskola gyógytestnevelés szakirányú végzettség 

Pedagógiai munkát 
közvetlenül segítık 

   Iskolai végzettség 

1fı Szakmunkásképzı, 
dajkaképzı 

1fı Szakmunkásképzı, 
dajkaképzı 

 

 
 
Az óvoda 2 csoporttal mőködik. 
 

      A csoportszervezés elvei: 

• Kis- Középsı csoport: 3-4-5 éves korúak 

• Nagy -Középsı csoport: 5-6-7 éves korúak 
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2.sz. Melléklet  Óvodai nevelésünk rendszere  

Gyermekkép, óvodakép Célunk, és a nevelés alapelvei 

↓ 

Az óvodai nevelés feladatrendszere 

↓ 

Egészséges életmód alakítása 
Érzelmi, erkölcsi és 

közösség nevelés  

Anyanyelvi, értelmi 

fejlesztés 

Potenciális tanulási 

zavarok megelızése 

Kiemelt figyelmet igénylı 

gyermekek nevelése 

  

Az óvodai élet tevékenységi 

formái 

Természetes gyermeki 

megnyilvánulások: 

• Mozgás + játék 

Kultúra átadás 

• Környezet megismerése 

• Környezet mennyiségi és 

formai összefüggései 

• Rajz, festés, mintázás 

kézimunka 

• Mesélés-verselés 

• Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

• Munka 

• Tanulás 

Gyermekvédelemmel 

kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek 

 

• Gyermekvédelmi 

tevékenység 

Az óvodai élet szervezése 

 

 

 

• Csoportszervezés 

• Hetirend 

• Napirend 

• Tevékenységi formák 

szervezési jellemzıi 

• A fejlıdés nyomon 

követése 

• Alapszolgáltatások 

Feltételrendszer 

 

 

 

• Személyi feltételek 

• Tárgyi feltételek 

Kapcsolataink 

 

 

 

• Család 

• Szakszolgálatok 

• Iskola 

A várható fejlıdés jellemzıi az óvodáskor végére (sikerkritériumok ) 
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