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„ Óvodáskorban a magyarság tudat alatti 

elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a 

feladatunk…. 

Magyar mivoltunk épületének mintegy a földalatti 

alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre épül a 

fundamentum, annál szilárdabb az épület.” 

Kodály Zoltán1 

 
 

  

                                                 
1
 Kodály Zoltán: Zene az óvodában. Zeneműkiadó Vállalat, Bp. 95.p. 
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I. BEVEZETÉS 

I. 1. A Hatvani Százszorszép Óvoda fő tevékenységei 

A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2011. (V. 26.) számú 

határozata alapján, 2011.07.01-től részben önálló intézményként működünk. 

A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 

szerint: 

 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
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I. 2. Óvodánk bemutatása 

A Hatvani Százszorszép Óvoda olyan intézménnyé szeretne válni az elvégzett szakmai 

munka eredményeképpen, amelyre partnerei és a fenntartó joggal lehet büszke. Olyan 

egészséges, harmonikus, boldog, alkotó gyermekeket szeretnénk nevelni, akik kötődnek 

városukhoz, környezetükben jól tájékozódnak, érdeklődők, nyitottak a makro és 

mikrokörnyezetükre, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, akik társaikkal 

együttműködve sikeresen élnek. 

Az óvoda Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív 

óvodapedagógiai programját
2
 adaptálta, amely „átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlesztő 

munkáját, az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készült alternatíva”
3
. A célok 

megvalósításához speciális kompetenciák szükségesek, melyek az intézményben 

rendelkezésre állnak, és melyeket folyamatosan tovább fejlesztünk. Ennek eredményeként 

színvonalas szakmai munka jellemzi az óvodát. 

Az intézmény földrajzi környezete: 

Az óvoda Hatvan városában található, amely Heves megye nyugati felében, a Mátra hegység 

lábánál, az Alföld peremén helyezkedik el. Népességszámát figyelembe véve a megye 

harmadik legnagyobb települése.  

A város településszerkezetét tekintve jól elkülöníthetően két városrészből áll. A történelmi 

időkben is létezett Óhatvanból, a várost kettészelő Zagyva folyó jobb partján fekvő, az 1870-

80-as években keletkezett Újhatvanból.  

A városban 8 óvoda működik. Az Óhatvani városrész legnagyobb óvodája a miénk, az 1978-

ban épült, 6 csoportos Hatvani Százszorszép Óvoda. 

Szociokulturális környezet:  

A családok többsége lakótelepi, önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban, valamint kertes 

családi házakban laknak. 

Az óvodába különböző szociális háttérrel kerülnek be a gyerekek. E városi részen 3 

elkülönített lakótelep, kertvárosi részek ugyanúgy megtalálhatók, mint szükséglakások, ahol 

ingerszegény környezetben nevelkednek a gyermekek. A „jó” anyagi körülmények éppúgy 

fellelhetők, mint a „szegényes” valamint az etnikai kisebbséghez tartozó családok. 

                                                 
2
 Nagy Jenőné (2017) Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodapedagógiai program „Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 8. száma IV. kiadás 
3
 Nagy Jenőné (2002): Csak tiszta forrásból Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program 

Útmutató a program megvalósításához. ONME sorozat 2. száma 3.p. 
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II. Nevelési alapelvek, értékek 

II.1. ALAPELVEINK: 

 Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a 

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, s ebből az 

önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási 

lehetőséget ad a gyermeknek. 

 Minden gyermek saját adottságának, képességének figyelembevételével nevelhető, 

fejleszthető 

 Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda minden dolgozója, ezért a felnőttek 

tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy  

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha 

szükséged van a segítségemre”
4
 

Programunk alappillérei: 

 A gyermekek érzelmi nevelése és társas kapcsolatainak kibontakoztatása 

 A mindennapos művészeti nevelés megteremtése 

II.2. ÉRTÉKEINK: 

II.2.1. Óvodakép 

Óvodánk biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit 

a személyi, tárgyi és szakmai feltételek biztosításával. 

Nevelési gyakorlatunkat a helyi adottságokra alapozva építjük. A gyermek jogainak 

érvényesítése az egyenlő hozzáférés biztosításával, a családi és óvodai nevelés 

összehangolásával valósul meg. 

Óvodánk funkciói:   

 óvó-védő 

 szociális 

 nevelő-és személyiség fejlesztő 

E funkciók biztosítják az óvodáskorú gyermek fejlődését és nevelésének optimális feltételeit. 

                                                 
4
 Nagy Jenőné (2017) Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodapedagógiai program „Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 8. száma IV. kiadás 9.p. 
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II.2.2. Gyermekképünk 

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, alkotó 

tevékenységekhez. Ha mindezt megkapja az óvodában, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, 

nyugodttá, és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. 

III. NEVELÉS A GYERMEKI SZÜKSÉGLETEK SZERINT, A 

MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL 

III.1. Nevelés a gyermeki szükségletek szerint 

A gyermekek harmonikus fejlődésének érdekében feltárjuk alapszükségleteiket, sajátos 

szükségleteiket. Ezzel kiindulási alapot biztosítunk az egyéni fejlesztéshez, megteremtjük az 

egyéni fejlődés külső kereteit.  

Az alapvető gyermeki szükségletek (Skiera szerint)
5
: 

 érzelmi védettség 

 biztonság 

 odafordulási szükséglet 

 biológiai-fiziológiai szükséglet 

 szeretet szükséglete 

 esztétikai élmények iránti szükséglet 

 társigény 

 dicséret, elismerés  

 kíváncsiság, tudásvágy 

III.2. A művészetek helye a gyermekek óvodai nevelésében 

Az óvodás gyermekek esztétikai élmények iránti szükségletét,
6
 érzelmeinek fejlődését, a 

művészeti nevelés három nagy területe: az irodalom, a zene és az alkotó képzőművészet 

táplálja és gazdagítja leginkább. E művészeti területek képesek az emberi gondolatokat, 

érzéseket művészi szinten kifejezni, amelyek nagyon erősen hatnak a gyermekekre. Mindezt 

tovább gazdagíthatjuk már óvodában is a művészetek egyéb területeivel, mint a 

népművészettel, mozgás- és mozdulatművészettel, táncművészettel, fotóművészettel, 

                                                 
5
 Nagy Jenőné (2017) Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodapedagógiai program „Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 8. száma IV. kiadás 11.p. 
6
 Nagy Jenőné (2010): A gyermek esztétikai élmények iránti szükséglete, s annak biztosítása az óvodai gyakorlatban 

= Óvodai Nevelés. LXIII. évfolyam. 8. szám. 5-6. p.  
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szobrászattal, építészettel, filmművészettel, és nem utolsósorban az óvodában oly gyakori 

lehetőséggel, a dramatikus játékok művészetével is.  

A nevelésünket, a tanításunk eredményességét a művészetek találkozása, együtthatása 

nagymértékben gazdagíthatja. Arra törekszünk, hogy módszereinkben, eljárásainkban 

összekapcsoljuk a művészeti területeket, mert a művészetek komplexitása mélyebb 

művészeti hatást vált ki a gyermekekből.  

A nem művészeti tevékenységekhez, mint a játék, mozgás, környezet megszerettetése, 

munka jellegű tevékenységekhez pedig integráljuk a művészeti területeket, hogy így is 

gazdagítsuk a tevékenységek esztétikai hatásfokait. 

Az óvodai nevelést a programunkban felsorolt művészetek eszközeinek tudatos 

felhasználásával valósítjuk meg. Nem csak heti egy-egy foglalkozás alkalmával, hanem 

választható állandóságát és mindennapossá tételét biztosítjuk.  

IV. PROGRAMUNK CÉLRENDSZERE 

IV.1. NEVELÉSI CÉLOK 

 Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a 

magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 A sokoldalú, igényes készségfejlesztés biztosításával a személyiség fejlődésének 

elősegítése.  

 A gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.  

IV.2. A NEVELÉS FŐ FELADATAI 

Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az 

esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítségével. 

IV.2.1. Az erkölcsi-szociális érzelmek alakításának feladatai 

 Érzelmi biztonságot adó, közvetlen, szeretetteljes, állandó értékrendet biztosító, nyugodt, 

családias légkör megteremtése 

 Az óvodapedagógusok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermek az 

óvodát megismerje, ezáltal megszeresse, hogy olyan tulajdonságok alapjai indulhassanak 

el bennük a felnőtt mintáján keresztül, mint a hűség, becsület,, ami megalapozhatja 
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majdan a lojalitást, empátiát környezetükhöz, óvodájukhoz, gyermektársaikhoz, és az 

óvoda felnőttjeihez 

 Olyan óvodai élet biztosítása, melyben sok a felnőtt-gyermek közös élménye, 

tevékenysége. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a hagyományok, 

csoportot összetartó szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítsenek meg, 

mint az együttérzés, együvé tartozás, önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség, 

őszinteség, szerénység, önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, 

állhatatosság, szabálytartás, igazságosság, igazmondás 

 A mindennapi testi-lelki edzés-gyakorlás lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, 

alkalmazkodó képességének fejlődését, testi-lelki harmóniájának kialakulását. 

 A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés 

segítse a helyi viselkedéskultúra szokásainak interiorizálását, a konstruktív 

együttműködő, társas kapcsolatok kialakulását, az egészséges önérvényesítést, 

önértékelést. A gyermek a környezetében lévő emberi kapcsolatokban vegye észre a jó 

cselekedetet, de a rosszat is. 

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősítése segítse a barátkozást, 

hogy minden gyermek megtalálhassa társát a csoportban 

 Az erkölcsi, szociális érzékenység fejlődése segítse a gyermek én-tudatának egészséges 

alakulását és engedjen teret a gyermek önkifejező törekvéseinek 

 A gyermekek az óvodapedagógusok segítségével fogadják el egymást és tudjanak 

alkalmazkodni ahhoz is, hogy valamiben különböznek egymástól. 

IV.2.2. Az esztétikai érzelmek alakításának feladatai 

 Az egyéni igényeket is figyelembe vevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az 

esztétikus megjelenés igényének formálása 

 A harmonikus, összerendezett közös mozgások, énekes játékok, gyermektáncok segítsék 

elő a gyermekek jó tartásának kialakulását, az esztétikus, finom mozdulataik 

megjelenését. 

 Az esztétikus óvodai környezet biztosítása segítse a gyermekek szép iránti igényének 

kialakulását, a szép környezet felfedezését, felismerését és megóvását. 

 Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, hogy kialakuljon a 

gyermekekben az esztétikum iránti érdeklődés a művészetek és a természeti, tárgyi, 

emberi környezetben egyaránt. 
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 A művészeti tevékenységeken keresztül teremtsék meg a szépre rácsodálkozás, 

gyönyörködés lehetőségét, a művészetek komplexitásával létrehozható katartikus 

élményeket, pillanatokat, hogy a gyermekekben megerősödjön az élmény-befogadó 

képesség. 

 Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. 

 A gyermekek mondjanak véleményt a tárgyi – emberi – természeti környezetükről, s 

vegyék észre a különbséget a szép, a gondozatlan, csúnya jelenségek között. 

IV.2.3. Az intellektuális érzelmek alakításának feladatai 

 Az óvodapedagógus a gyermekekkel fedeztesse fel anyanyelvünk szépségét. Leljék 

örömüket abban, ha érthetően el tudják magyarázni mondanivalójukat, kérésüket. A 

meghitt beszélgetések erősítsék meg a gyermekek kommunikációs aktivitását, 

beszélőkedvét, kifejezőkészségét, és a gazdag nem verbálisközlések megjelenését is. 

 A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az 

érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást - különös 

tekintettel a kreatív képességeik megerősítésére. 

 Az intellektuális érzelmek tudatos támogatása segítse a gyermekek érdeklődésének 

felkeltését, tudásvágyának kialakulását, a szűkebb – tágabb környezet nyitott, érzékeny 

befogadását. Örüljön és legyen büszke sikereire és eredményeire. 

 A kíváncsiságot felkeltő vizsgálódások, kísérletezgetések, kutakodások, probléma feltáró 

és megoldó helyzetek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze a 

gondolkodási műveletek alkalmazását, az ismeretek emlékezetben tartását és a 

gyermekek alkotásvágyát. 

 A kreatív önkifejezés segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, tapasztalataikat, 

gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék és a 

felnőttel együtt vegyék észre a környezet által spontán adódó helyzet- és 

jellemkomikumokat. 
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 PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA 

 

A nevelés célja 

A nevelés keretei 

A nevelés fő feladatai 

Egészséges életmód 

alakítása 

Érzelmi nevelés és társas 

kapcsolatok  

A tevékenység keretei 

Néphagyományőrzés, jeles 

napok 

művészeti jeles napok,  

az óvoda ünnepei 

Tevékenységek 

Játék, játékba integrált tanulás 

Vers, mese, dramatikus játék 

Ének-zene, énekes játék, gyermektáncok, 

zenehallgatás 

Rajz, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás, mozgásos játék 

A környezet tevékeny megismertetése 

Munkajellegű tevékenységek 

Kiemelt differenciált fejlesztések  

A gyermekek egyéni fejlesztése  

A gyermekek tehetséggondozása 

Az óvoda szakmai kapcsolatrendszere 

Családok, bölcsődék, iskolák, pedagógiai szakszolgálatok, 

ONME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, 

közművelődési intézmények, Magyar Tehetségsegítő Szövetség, 

az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program 

bázisóvodái, modellóvodái, 

mesterek, művészek és művészeti együttesek 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 
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  V. A NEVELÉS KERETEI 

V.1. Egészséges életmód alakítása 

Célunk: 

 A gyermekek egészséges életvitel-igényének alapjainak lerakása, alakítása, formálása, 

testi fejlődésük elősegítése. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermekek testi-lelki szükségletének biztosítása, igényes gondozása, szabad 

mozgásigényük fokozása, kielégítése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus környezet megteremtése, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

A gyermekek testi-lelki szükségletének biztosítása, igényes gondozása, szabad 

mozgásigényük fokozása, kielégítése 

Az óvodapedagógusok a gyermek felvétele után - még a nyári időszakban, a családlátogatás 

alkalmával vagy az óvodában - a szülőkkel közösen elkészítik a gyermekek anamnézisét.
7
 

Ezzel elindítják az ismerkedés folyamatát, mely nagy segítséget jelent a gyermek óvodai 

befogadásához. Elsősorban a gyermekek testi, biológiai-fiziológiai és mozgásszükségleteire, 

az érzelmi védettségének biztonságára, továbbá a szeretet és esztétikai szükségleteire 

helyezzük a hangsúlyt.
8
 E szükségletek megalapozzák a gyermekek jó közérzetét, amely 

minden tevékenységükhöz szükséges. 

A növekedés, a fejlődés üteme minden gyermeknél másképpen alakul. Ezért az 

óvodapedagógus a gyermekekkel együtt végzi megfigyeléseket, pl. testsúly, testmagasság, 

szemszín, hajszín, hajhossz, láb-kéz méret stb. jellemzőiről. E megfigyeléseket kihelyezik a 

fürdőszobába vagy a folyosóra, hogy a szülők is láthassák és beszélgethessenek róla. Az 

összehasonlító közös mérésekkel a gyermekek megismerik egyéni külső jellemzőiket, 

amely a gyermeki én megismerését segíti elő. Nagyobb gyermekek megismerkednek belső 

tulajdonságaikkal, és nagycsoportos korúak pedig egyre több olyan megfigyelést végeznek 

az óvodapedagógusokkal, hogy mit ismernek, mire képesek, mit tudnak, és mindehhez 

                                                 
7
 Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. „Óvodai nevelés a 

művészetek eszközeivel” sorozat 4. száma. ONME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok,  
5-11. p., 43-44. p. 
8
 Nagy Jenőné (2010): A gyermek esztétikai élmények iránti szükséglete, s annak biztosítása az óvodai 

gyakorlatban=Óvodai Nevelés. LXIII. évfolyam, 8. októberi száma, 5-7. p. 
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hogyan viszonyulnak. Jó látni, tapasztalni, milyen nagy örömöt jelent számukra, ha 

valamiben azonosak, ugyanakkor kiváló helyzetet teremt matematikai tapasztalatok 

gyűjtéséhez, és az egyéni különbségek elfogadtatására is. 

A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermekek közötti meghitt, 

megértő viszony, és a természetes testközelség megléte. A gyermekek attól fogadnak el 

gondoskodást, akik őszinte, hiteles viselkedéssel, bizalomkeltő nonverbális jelzésekkel 

közelednek feléjük, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek mellett 

megismerhető a gyermekek igénye, családból hozott szokásaik is. 

Az óvodapedagógus a gyermekeknek az óvodába lépés első pillanatától kezdve biztosítja az 

önálló testápolás, étkezés, öltözködés, alvás szervezettségét és állandóságát. A befogadás 

ideje alatt minden gyermekkel, a dajkák bevonásával együtt végzi a gondozási teendőket, 

hogy a gyermekek megtanulhassák azok fogásait, és a gondozási szokások sorrendjét. 

A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. Az óvodapedagógus a 

gyermekek ápolása közben beszélget a gyermekekkel, hogy a kívánságuk, kérésük alapján 

tudjon segíteni. Vigyázunk arra, hogy ne sürgessük a gyermekeket. Mindig elegendő időt 

teremtünk nekik önmaguk igényes kiszolgálásához. Ezen a téren is nagy különbségek 

mutatkoznak a gyermekek között, ezért a differenciálásra itt is szükség van. Az óvodai 

testápolási szokások rögzítéséhez vizuális jeleket készítünk, hogy a gyermekek 

kétcsatornásan (verbálisan és vizuálisan) rögzíteni tudják a szokásfolyamatokat. A 

testápolási szokásokat megismertetjük a szülőkkel is, hogy összehangolhassák azt az otthoni 

szokásokkal.  

Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket. Következetesen kérjük a szülőket, 

hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket, és közösen törődjenek az öltözőszekrények 

vagy polcok rendjével, hogy a gyermekek mindenüket megtalálhassák. A szülőket fontos 

meggyőzni a praktikus, ízléses, esztétikus, de egyszerű öltözködés előnyeiről. Türelmes, 

meggyőző munkával a szülők jó partnerekké válnak ebben. Az öltözködés területén is 

kialakításra kerülnek az állandó szokások, amelyeket az önállóság fokozása érdekében a 

gyermekeknek vizuálisan is láthatóvá teszünk abban a térben, ahol a műveletek folynak. Így 

fokozhatóvá válik a gyermekek önállósága, mert magukat irányítani tudják ezen a területen 

is. Törekszünk arra, hogy az öltözködéskor az öltözőben annyi gyermek tartózkodjon, 

ahányan kényelmesen elférnek. Ehhez a teendőhöz is szükség van csoportbontásra, hogy ne 

legyen sok várakozási idő.  
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A gyermekek, a napi háromszori étkezéssel, tápanyagszükségletük 3/4 részét az óvodában 

kapják. Ezért a szülőkkel együtt figyelemmel kísérjük a gyermekek étrendjét, hogy kellően 

változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen az otthoni étkezéssel együtt. Az étkezési 

szokásokat úgy alakítjuk ki, hogy minél kevesebb várakozási idő maradjon. Lehetőség 

szerint élünk a folyamatos és rugalmas napirend differenciált módszereivel. A 

gyermekeknek különbözőek a táplálkozási szokásaik. A csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok megismerik a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával elnézik a 

kezdeti étvágytalanságot, válogatást. A gyermekeknek a nap bármely szakában biztosítjuk a 

folyadékfelvételt, az egyéni különbségek tiszteletben tartásával. Az étkezési szokások 

kialakításához is vizuális jeleket használunk, ami a gyermeket folyamatosan segíti az 

önkiszolgáló munkában.  

Különös gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit. Figyelünk a hallás, látás problémával 

küszködő gyermekekre, hogy szemüvegük, készülékük gondozott legyen. A bőrápoláshoz, 

fogápoláshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC-használatához megteremtjük az 

intim feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban végezhessék azokat.  

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Biztosítjuk, hogy a 

gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg, szabadon 

ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközökön. Ezért elsősorban az udvaron, de a 

teremben is vannak ilyen típusú tornaszerek. Emellett, a néhány percig tartó szervezett 

mozgásos játékok, énekes játékok - gyermektáncok is jól szolgálják a gyermekek mozgás 

szeretetének kialakítását. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A nyugodt pihenés feltétele a 

kényelmes ágy, alvóruha, a csend, nyugalom és a biztonság. Az elalvás előtti rövid 

altatóversek vagy mese után andalítóan hatnak az altatódalok, amit dúdolva vagy 

zenelejátszó segítségével biztosít a délutános óvodapedagógus. Ilyen formában kondicionáló 

reflexként hat. Az óvodapedagógus készíthet olyan hangfelvételeket, amelyen sokszor 

felvett, ugyanaz a klasszikus vagy népi altatódal található. Ha a zene fokozatosan halkabban 

szólal meg, segít a gyermekeket elaltatni.  

A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egy órai nyugodt pihenés után lehetőség van 

arra, hogy a nem alvó (5-6-7 éves) gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet 

folytathassanak. Májustól kezdve pedig, az iskolába felvett gyermekeknek lehetőségük van 

csak akkor pihenni, ha igényük van rá. Ezzel a gyermekeket segítjük a kisiskolások napirend 

szerinti életének megismerésére. 
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A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

Az óvodában megbetegedett gyermeket a felnőtt fokozott gondoskodással, ha lehetséges, 

elkülönítve ápolja mindaddig, míg szülei megérkeznek. Ez feltétlenül fontos láz, hányás, 

kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén.  

A fertőzéses időszakban a fertőzés terjedését gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő 

öltöztetéssel az óvodapedagógusok, dajkák igyekeznek meggátolni. 

Az esetleges napközbeni és pihenés alatti bevizelést tapintatosan kezeljük. Csakis a 

tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat 

szüntetheti meg az okokat. 

Négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés, gyakran okoz hanyag 

testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a gyakori rövid prevenciós, 

fejlesztő tornák, segítenek a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, 

fejlesztő játékos mozgással a lúdtalpas gyermekek lábtartása is javítható. Igyekszünk 

mindezeket napirendben, szervezett kereteken belül megtervezni. 

Óvodánkban rendelkezésre áll a só szoba, ahová heti rendszerességgel mennek a csoportok. 

A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani az óvodában, ha mindennap a 

gyerekeknek edzési lehetősége van. Erre a szabadban tartózkodás sokféle alkalmat 

biztosít. A gyermekek mozgásszükségletének kielégítése érdekében napi kocogó-futó 

mozgásos perceket szervezünk. Ehhez viszont szükséges, hogy minden gyermeket 

felmérjünk, hogy milyen távot tud futni úgy, hogy ne legyen megterhelő számára, hanem 

kellemesen elfáradjon. Ha minden gyermeknek megállapítottuk az optimális futótávját, 

akkor a gyermekre lehet bízni annak teljesítését. A felnőttekkel együtt végzett rendszeres 

kocogások, futások ösztönzően hatnak rájuk, és fokozzák a szív jó vérellátását, a 

rugalmasságot és állóképességet. A tapasztalatok azt mutatják, hogy e kocogásokat legjobb 

ebéd előtt megszervezni, mielőtt a gyermekek bemennének az udvarról.  

Jó idő esetén a víz edző hatásával is megismertetjük a gyermekeket. Az óvoda udvarán 

pancsolhatnak, tenyér és lábnyomatot készíthetnek. A lehetőségeinkhez képest a 

nagycsoportosoknak vízhez szoktatást szervezünk, melynek célja a víz megszerettetése.  

A gyermekek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet biztosítása 

Lehetőségeinkhez képest igyekszünk olyan személyi feltételeket biztosítani, amely 

kedvezően befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának, környezettudatos 

magatartásának kialakítását. A mindennapi pozitív példák, a tárgyi környezet higiénikus, 
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esztétikus, nyugtató hatású színharmóniára figyelő, a gyermeknek átlátható, és sok-sok 

praktikus megoldást tartalmaz önállóságuknak kialakításához, nagyban segítheti a 

gyermekek otthonosság érzetének kialakulását.  

Az óvodapedagógusok feladata, hogy tudatos felelősséget vállaljanak a közvetlen és tágabb 

környezetük gondozásában, megóvásában. Ha már óvodás korban érzékennyé tudják tenni a 

gyermekeket a környezeti problémák iránt, kialakulhat bennünk a környezettudatos 

magatartás csírája. Így válhatnak a gyermekek környezetüket ápolóvá, védővé, természetet 

szeretővé és tisztelővé. Ehhez számukra sokféle szenzitív módszert és hatékony egyéni és 

kiscsoportos tanulási környezetet teremtünk.  

Az óvoda egyik legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar, melyet úgy kialakítottunk ki, 

hogy minden csoportnak állandó helye van, ahol a gyermekek bármikor megtalálhatják 

nevelőjüket. Ugyanakkor van olyan udvarrész is, ahol a különböző korú gyermekek együtt 

játszhatnak. 

Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje, ízlésesen kialakított virágos- 

vagy veteményeskertek. Minden csoportnak van olyan kisméretű virág vagy 

veteményeskertje, amelyet az óvodapedagógusokkal együtt a gyermekek gondoznak kora 

tavasztól késő őszig. Ehhez biztosítottak a kerti munkaeszközök. 

Minden csoport rendelkezik homokozóval, ahol a gyermekek különböző formákat 

kreálhatnak.  

A labdajátékokhoz megfelelő nagyságú terület áll a gyermekek rendelkezésére (ovi-foci 

pálya), hogy labdát eldobhassanak, elkaphassanak, célba dobhassanak, guríthassanak vagy 

labdát pattogtathassanak, és labdajátékokat játszhassanak.  

Az óvoda udvarán igyekszünk olyan lehetőséget is teremteni, ahol a gyermekek énekes 

játékokat, gyermektáncokat játszhatnak, vagy bábozásra, a mese dramatikus játékára 

nyílik lehetőség.  

A kinti egész napos tevékenység megszervezéséhez igyekszünk kialakítani az 

alkotótevékenység helyét is, ahol 6-8 gyermek rajzolhat, festhet, kézimunkázhat, mintázhat, 

vagy barkácsolhat.  

Az udvar rendben tartásába is bevonjuk a gyermekeket. A játékok és egyéb 

fejlesztőeszközök tisztán tartásában, lemosásában is részt vesznek a nagyobb óvodások. A 

környezetszennyezés, szemetelés ellen közösen lépünk fel, elsősorban példamutatásunkkal 
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és a patyolat tiszta óvoda tisztaságot követelő szépségével. A gyermekekkel megismertetjük 

a szelektív hulladékgyűjtést. 

Az óvoda csoportszobáit esztétikusan és ízlésesen rendezzük be, a nevelési, fejlesztési 

feladatok megvalósításához. A több funkciót betöltő csoportszobák alkalmasak a szabad 

játékra, a tevékenységek végzésére, étkezésre, alvásra és pihenésre. A csoportszoba 

barátságossá, otthonossá, esztétikussá tétele biztosítja a gyermekek jó közérzetét. Ehhez 

szükséges, hogy a termek nem túlzsúfoltak, és a gyermekek pontosan tudják mindennek a 

helyét. Ehhez is segítséget adunk nekik piktogramos jelölésekkel. 

A természetes világítás miatt az ablakokra csak olyan esztétikus, kisméretű függönyt teszünk 

fel, amely nem veszi el a szoba természetes fényét. Tűző nap esetén pedig, redőnyöket 

használunk. 

A művészeti tevékenységekhez elkülönített tereket, kuckókat alakítunk ki a 

csoportszobában. Olyan esztétikus, igazi mesebirodalmat alkotunk, amely a személyes 

perceknek, napi mesélésnek, dramatikus játékoknak, bábozásnak a színtere. 

Minden csoportban van olyan sarok vagy tér, ahol a gyermekek nyugodtan rajzolhatnak, 

barkácsolhatnak, mintázhatnak, festhetnek, és mindent megtalálhatnak, amelyek a vizuális, 

téri alkotáshoz szükségesek. Ezek az eszközök a gyermek számára elérhetőek. 

Olyan zenekuckót is kialakítunk, ahol hat gyermek kényelmesen elfér a mikrocsoportos 

zenei fejlesztéseken vagy a szabad játéktevékenységben. 

Helye van még a kiscsoportos tapasztalatszerző, élményszerző séták alkalmával gyűjtött 

„kincseknek,” a gyermekek és a szülők közös gyűjtőmunkájából származó 

eszközöknek, hogy a környezeti projektjellegű feldolgozásokhoz, illetve a gyermekek 

szabad játékához sokféle módon felhasználhassák.  

A csoporttermek színben, formában, tereiben, anyagszerűségében megkomponáltak. Arra 

ösztönözzük a nagyobb gyermekeket, hogy becsüljék meg és gondozzák a csoportterem 

berendezéseit.  

Az öltözők berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosítja a feltételt a nyugodt 

vetkőzéshez, öltözködéshez. A szekrényekben tárolhatják a gyermekek levetett 

ruhadarabjaikat, cipőiket. Az öltözőben a szülők részére esztétikus hirdetőtábla van, ahol 

tájékoztatást kapnak a csoport nevelési-fejlesztési terveiről, eredményeiről. A kényelmes, 

egészséges ruhák és lábbelik fontosságára felhívjuk a szülők figyelmét. Öltözködés közben 
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gondosságra és egymás segítésére neveljük gyermekeinket, és a teljes önállóság elérését 

tűzzük ki célul. 

Az öltözőben közérthetően bemutatjuk a szülőknek a művészeti alternatív program 

rendszerét, a bátorító nevelés elveit, és az óvodai viselkedési szokásokat.  

A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a gondozási tevékenységek elvégzését. A 

mosdóban a tevékenységek szokásait képi formában is megjelenítjük, a szokások 

rögzítésének elősegítése érdekében.  

A bejáratnál kialakítottunk olyan teret, ahol az évszaki ovigaléria megrendezhető, a helyi 

művészek, kézművesek, gyűjtők alkotásaiból. A gyermekek szemmagasságában kiállított 

művészi alkotások - megfelelő megvilágításban - a műalkotásokkal történő állandó kapcsolat 

meglétét, a gyönyörködést, rácsodálkozást egyaránt szolgálják még a szülőknek is.  

Kialakítottuk a „video szobát”, ahol természetfilmeket, zenei nevelést segítő, a csoport 

életéről szóló felvételeket tekinthetnek meg a gyermekek. A gyermekek önmegismerését, én-

formálását segíti elő, ha a róluk készült videofelvételeket kisebb csoportokban 

megtekinthetik  

Törekszünk arra, hogy közösen megvédjük minden gyermeket a balesetet okozó eszközöktől 

úgy, hogy együtt vagyunk velük, és a helyes használatot pontosan megtanítjuk nekik.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a kulturált testápolás, étkezés, a helyes öltözködés, testedzés, szabad mozgásos 

lehetőségek, alvás szokásait, és az eszközök használatának módját; 

 a közvetlen környezetének rendjét, ápolását és védelmét; 

 a szokásokat megerősítő, segítő, vizuális jelek jelentéstartalmát. 

A gyermek képes: 

 önállóan, igényesen ellátni az egészségügyi teendőit;  

 vigyázni, rendben tartani az egészséges életmódhoz szükséges eszközöket; 

 önállóan annyi ételt szedni, amennyit eltud elfogyasztani; 

  a hőmérsékletnek megfelelően, önállóan öltözködni; 

  eligazodni, önmagát kontrollálni az egészségügyi szokásokat mutató vizuális jelek 

segítségével; 
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 gondozni, védeni, alakítani, szépíteni a környezetét;  

 pihenés alatt nyugodt, csendes játékra, hogy ne zavarja alvó társait.  

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 igénye a gondozottság, ápoltság; 

 örül, ha igényesen elvégzi a gondozási feladatait; 

 észreveszi, és érzéseit elmondja a környezete tisztaságával, ápoltságával 

kapcsolatban; 

 szereti, védi és érdeklődik a közvetlen természeti, társadalmi környezete iránt. 

V.2. Érzelmi nevelés és társas kapcsolatok 

Célunk: 

Az érzelmi nevelés és társas kapcsolatok fejlesztésének célja a gyermekek egyéni 

tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, a közösség értékeinek 

és a normáinak tiszteletben tartásával. 

Az óvodapedagógus feladatai 

 Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

gyermekek befogadásától az óvodáskor végéig, ahol a gyermekek társas 

aktivitásában a lojalitás, az empátia megalapozása folyik. 

 A gyermek–gyermek, a felnőtt–gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának 

kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, 

erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében 

Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

befogadástól az óvodáskor végéig 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

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

óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül, melyet az 

óvoda dolgozói folyamatos minta- és modelladással, közös állandó értékrenddel alakítanak 

ki.   

A családias légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaikhoz és a felnőttekhez 

egyaránt. Ez olyan alapot ad, amely kapcsolatteremtésre, együttes cselekvésre, 

tevékenységre ösztönzi őket. 
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A gyermekeket és a szülőket érkezésükkor az óvoda öltözőiben, folyosóin olyan évszaknak 

megfelelő klasszikus vagy népi zene várja, mely nyugalmat áraszt, és halkabb beszédre 

készteti őket és szüleiket is. 

Az új gyermekek befogadásának időszaka szeptembertől decemberig tart, mely 

időszakaszban kialakul az óvodához való kötődésük. Ez alatt a gyermekek megismerik 

óvodájukat, a legfontosabb óvodai szokásokat. Az óvodapedagógus a szülőkkel együtt meg 

teremti a lehető legnyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe történő 

beilleszkedéséhez. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt 

ismerkedjenek az óvodával - ha lehetséges - minél hosszabb időn keresztül. A szülő jelenléte 

a gyermeknek biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő is 

megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, tevékenységeit, szokásait. 

Kezdetben a befogadásban mindkét óvodapedagógus részt vesz, és a dajkák, pedagógiai 

asszisztensek bevonásával együtt gondosan készítik elő ezt a befogadási időszakot. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek jelét úgy válogatják ki, hogy ahhoz értékes mondókát, 

verset vagy gyermekdalt tudjanak kapcsolni. Így még vonzóbbá válik a gyermeknek az 

óvodás jele. Ez a gyermek első művészeti élménye, amit az óvodapedagógus naponta 

elmond, elénekel, hogy a befogadás végére a gyermek is megtanulhassa. 

Az „Engedjétek, hogy szeressünk Benneteket” program szeretetet és meglepetéseket 

tartogató mindennapi tevékenység, melyet az újonnan érkező kiscsoportos gyermekeknek 

szerveznek a nagycsoportos óvodások az óvodapedagógusuk támogatásával. E program 

segíti a gyermekeket abban, hogy megismerhessék, megszerethessék a kicsiket, és 

kialakulhasson közöttük a társas érzelemi viszony.  

A gyermekek akármilyen érzelmi állapotban érkeznek az óvodába, nagyon fontos, hogy 

minden gyermek megkaphassa a személyes ráfigyelést, a személyes perceket. Ezért 

„Megérkeztem!” táblát készítünk a csoportnak, amelyre a gyermek felteheti a jelét. Ezzel 

minden gyermekkel tudatja, hogy „Én már itt vagyok, és várom, mi-minden történik velem 

ezen a napon.” Az óvodapedagógus minden gyermeket megfigyel, hogy milyen érzelmi 

pozícióban érkezik az óvodába. Ha valami problémát érzékel, akkor több időt szán a 

személyes percekre, hogy oldani tudja a gyermek feszültségét. Ilyen esetben alkalmazza az 

Adler-i céltételezés elméletét, és segít a gyermeknek megtalálni a céljához legközelebb álló 

játékot és társakat. 

A gyermekek az óvodában állandó értékek és normák szerint élnek, hogy megtanulhassák az 

erkölcsös viselkedés alapjait, közösségi szokásokat, erkölcsi tulajdonságokat.  
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Minden csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma van, amely 

sajátos, egyéni színezetet biztosít, s mélyíti a gyermekek összetartozását, együvé tartozását.  

Az otthonosság érzését kívánjuk elősegíteni azzal, hogy minden gyermek számára tároló 

helyet biztosítunk, ahová saját eszközeiket, játékaikat, a sétákon talált „kincseket” 

betehetik, önállóan nézegethetik, gondozhatják és hazavihetik.  

A sok érdekes játék mellett az óvodapedagógus ölbeli játékokkal, mondókákkal kedveskedik 

a gyermekeknek, kicsinek, nagyobbaknak, mert ezek a „felnőtt játékai a gyermekekkel.” 

Még az idősebb óvodásoknak is sok boldog pillanatot jelentenek.  

A gyermekek már a befogadás ideje alatt a tervezett viselkedési szokások szerint élnek, amit 

az óvodapedagógus sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékos módszerrel tesz élvezetesebbé. 

Természetesen figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, tempóját. Az 5-6-7 

éves gyermekek segítenek a kiscsoportosok tevékenykedtetésében, gyengédséggel, 

szeretettel veszik őket körül. 

A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas tevékenységeit, melyek jól 

támogatják a társas kapcsolataik alakulását. Mindehhez gazdag, tevékenykedtető óvodai 

élet szükséges. Törekszünk arra, hogy a gyermekek minél többet tevékenykedjenek a 

közvetlen és tágabb környezetükben, hogy szülőföldjükhöz való kötődésük elinduljon. 

Közösen megtervezzük, és újra értelmezzük hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket 

úgy, hogy a gyermekeket minél kevesebbet szerepeltessük betanított szerepekben, direkt 

módon. Az óvoda ünnepnapjaiban az ünnepek jelképei, szimbólumai, a pedagógusok 

élményközvetítései dominálnak. 

A gyermekeknek lehetőségük van érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választani, 

hogy átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. Így kialakul, hogy egy 

időben, egymástól függetlenül szerveződnek különböző tevékenységek egyénileg, párban és 

kisebb csoportokban. 

A gyermek–gyermek, felnőtt–gyermek pozitív érzelmi kapcsolatának kialakítása, az 

érzelmekre épülő kapcsolatteremtő - és megtartó képességek formálása, erősítése 

Társas kapcsolatokból szerveződő szociális térben zajlik az óvodások tevékenysége. A 

gyermekek pozitív kapcsolata csak akkor alakul ki, ha a gyermekek jól érzik magukat a 

csoportban. Bizalmuk, biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt- és 

gyermekközössége. Ebben kiemelkedő szerepe van az óvodapedagógusnak, aki irányítója, s 

egyben társa a gyermekeknek. A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, határokkal 
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együtt. A határokat úgy szükséges megszabni, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az 

elvárásoknak.  

A nevelés akkor lesz hatékony, ha az óvodapedagógus az egész csoport előtt álló feladatokat 

minden gyermek számára - egyéni sajátosságait figyelembe véve - érthetővé, vonzóvá tudja 

tenni.  

A gyermek minden kapcsolatában alkalmazzuk a bátorító nevelés pszichológiáját, melyet a 

szülők számára is érthetővé, alkalmazhatóvá teszünk. Mindez elősegíti a gyermek belső 

elégedettségének, pozitív énképének kialakulását és teret enged önkifejező, önérvényesítő 

törekvéseinek. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén  

A gyermek ismeri:  

 az óvodát, társait és a körülötte lévő felnőtteket; 

 a közösségi élet szokásszabályait (köszönés, udvarias megszólítás, megköszönés, 

tudakozódás, a csoport jelképrendszerét, szimbólumait, hagyományait stb.; 

 a csoportban kialakított konfliktuskezelés szokásait; 

 saját képességét, és azt természetesen elfogadja. 

A gyermek képes: 

 a viselkedés helyes szokásszabályainak betartására; 

 felismerni, ha társainak segítségre van szüksége; 

 együtt érezni a közösség tagjaival; 

 konfliktusos helyzetben társával egyezkedni; 

 leküzdeni a felmerülő akadályokat, megvigasztalni társát; 

 a közösségért dolgozni; 

 a sikertelenséget elviselni, a sikernek örülni; 

 önállóan, szabadon tevékenykedni a csoportszobában, mosdóban; 

 önállóan dönteni, választási lehetőség esetén; 

 a rábízott egyéni feladatokat önállóan, a szabályok betartásával megoldani. 
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A gyermek attitűdjére jellemző, hogy 

 ragaszkodik óvodájához, a kisebb gyermekekhez és a felnőttekhez, ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozza nyilvánosságra; 

 segítőkész társaival, együtt érez a közösség tagjaival, érdeklődik társai, barátai iránt; 

 figyelmesen meghallgatja a felnőttek és társai közléseit; 

 elfogadja a másképpen fejlődő gyermekeket, értékeli a sajátos nevelési igényű 

társainak sikeres próbálkozásait; 

 örül saját és mások sikereinek; 

 felelősségteljesen végzi a rábízott feladatokat; 

 élvezi, érzi a humoros helyzeteket;  

 boldogan várja az iskolába lépést; 

 igényévé vált a helyes viselkedés szabályainak betartása; egymást is megkérik a 

szabályok betartására; 

 konfliktusos helyzetben társaival egyezkedik; 

 a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadja. 

 tudja saját képességét – külső-belső tulajdonságait, tudja értékeit, de azt is meg tudja 

fogalmazni, mik a számára nehezebb tennivalók.
9
 

  

                                                 
9
 Sós Ágnes (2013): A gyermekek öndefiníciós képességének fejlesztése egy hároméves projekt keretén belül. 

Óvónők kincsestára. B 1.17. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest.  



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

24 

 

 

V.3. Programunk napirendje 

A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a testi-lelki harmónia megteremtésének. Az 

átgondoltan kialakított napirendet az óvodapedagógusok együtt értelmezik a szülőkkel, hogy 

ők is segíthessenek gyermekeiknek a napirend elfogadásában. 

A tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteire, esztétikus, higiénikus 

gondozására nélkülözhetetlen időkeretet. Az egész nap folyamán a folyamatosság és a 

rugalmasság elve érvényesül. 

Az óvodapedagógus elegendő időt kell, hogy fordítson arra, hogy teljesítse a gyermekeknek 

azt az alapvető igényét, hogy személyes kapcsolatot tudjanak felvenni vele, problémáikra 

választ kaphassanak. 

A délutáni alvás időtartama a legkisebbeknek 2 óra, a nagyobbaknak 1,5 órára rövidülhet, 

majd a legnagyobbaknál az egy órás pihenés után megszűnhet. 

A napirendben a gyermekek rendszeres edzésére, mozgásos lehetőségeire külön időpontot 

jelölünk meg. 

A napirendben a leghosszabb tevékenység a játék. E mellett biztosítjuk az egyéni és 

mikrocsoportos fejlesztéseket is. 

A kis létszámú tehetséggondozó műhelyek időpontjait a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza.  

A napirendjavaslat tájékoztatást nyújt arról, hogyan épülnek egymásra a különböző 

tevékenységek. Ennek alapján minden csoportban az óvodapedagógusok dolgozzák ki a 

gyermekek számára leginkább ideális napirendet. A modellként bemutatott példa 

korcsoportonként, az egyes évszakok által meghatározott feltételek szerint módosul, a 

csoportnaplóban megtalálható. Az állandó és/vagy ciklusosan megjelenő tevékenységek 

nyugalmat, folytonosságot, támaszt biztosítanak. 
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Időkeret Tevékenységek, teendők  

 

6:30-8:30 

 

 

8:30-10:15 

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

Személyes percek 

Szabad játék 

Játékba integrált teendők, tevékenységek 

Egyéni testápolási teendők 

Folyamatos tízóraizás 

 

Egyéni verselés, együttes mesélés, dramatikus játék 

tevékenységek  

 

Kis létszámú, csoportos rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mikrocsoportos ének-zenei képességfejlesztés 

Kis létszámú, csoportos, környezet tevékeny megismertető és 

élményfeldolgozó tevékenységek 

J 

Á 

T 

É 

K 

10:30-12:00  

JÁTÉK A SZABADBAN 

Játékba integrált teendők, tevékenységek 
Kis létszámú, csoportos, környezet tevékeny megismertető 

élmény- és tapasztalatszerzések, séták 

Közös énekes játék, gyermektánc az udvaron 

Edzés egyéni teherbírás szerint: kocogás, futás 

Kis létszámú, differenciált tehetséggondozó műhelyek 

megtartása 

J 

Á 

T 

É 

K 

12:00-13:15 Ebéd 

Testápolási teendők 

 

13:15-15:00 Pihenés, altatás mesével, altató énekekkel vagy zenével  

15:00-16:00 Egyéni testápolási tevékenységek 

Folyamatos uzsonnázás 

 

16:00-17:00 

 

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

VAGY A SZABADBAN 

Játékba integrált teendők, tevékenységek 

Közös zenés, mozgásos percek 

Egyéni fejlesztések 

J 

Á 

T 

É 

K 

Egy héten egyszer - a közösen szervezett mozgás, mozgásos játék tevékenység miatt - a 

játékba integrált tanulás rendje megváltozik. 
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 VI. A TEVÉKENYSÉG KERETEI 

 VI.1. Néphagyományőrzés, jeles napok 

Programunk a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását az óvodapedagógusok kiemelt 

feladatának tekinti, mivel a művészetek a néphagyomány formanyelvéből gyökereznek, 

abból táplálkoznak. Ezért az óvodapedagógusok beépítik a gyermekek nevelésébe 

mindazokat az értékeket, amelyeket a helyi környezet megőrzött. Nagy feladatunk a jövő 

nemzedékét megtanítani szülőföldje értékeinek megismerésére, megőrzésére, felkarolására 

és közvetítésére. Tudnunk kell, hogy biztos úton járunk, ha „tiszta forrásból” merítünk. 

Értenünk kell a mondókák, népmesék, népdalok, néphagyományok gyökerét, így tudjuk 

elindítani a gyermekek nemzeti identitásának, önazonosságának felépítését.  

Az óvodapedagógusnak meg kell teremteni azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első 

pillanatától a nevelés szerves részeként jelen van a hagyományápolás. Így a modern világgal 

ötvözve tovább él népünk kulturális gyökere, s a mai gyermekek is megismerhetik szépségét, 

értékét. A hagyományőrzés úgy marad fent, ha családtól családig, gyermektől gyermekig, 

pedagógustól pedagógusig, szájról, szájra hagyományozódik. 

A hagyományőrző jeles napokat évszakokra bontva tervezzük. Az évszakot ovigalériával 

nyitjuk, és ovikoncerttel zárjuk.  

Ezzel is keretet adnak az évszakok ciklikus váltakozásának. Így kerültek be a művészeti jeles 

napok a hagyományőrző tevékenységek közé, amelyek mindig követik a jeles napok 

tartalmát, és az ahhoz illeszkedő alkotások, zenei élmények egyben megerősítik a jeles 

napok értékeit. 
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Óvodánk jeles napjainak időrendi sorrendje 

Az ősz jeles napjai 

Őszi ovigaléria megnyitója szeptember második hete 

Szent Mihály napja szeptember 29. 

Szüret szeptember 29-től október 15-ig 

Őszi ovikoncert megtartása november harmadik hetében 

A tél jeles napjai 

Téli ovigaléria megnyitója november negyedik hetében 

Advent 

november 30 utáni első 

vasárnaptól a negyedik 

vasárnapig 

Mikulásvárás december 6.  

Karácsonyvárás 
Advent első napjától december 

24-ig 

Farsang 
vízkereszttől- 

hamvazó szerdáig 

Téli ovikoncert március első vagy második hete 

A tavasz jeles napjai 

Tavaszi ovigaléria megnyitója március harmadik hete 

Húsvét 
tavaszi napéjegyenlőség utáni 

holdtöltére következő vasárnap 

Május elseje  Május 1. 

Pünkösd húsvét utáni 50. napon 

Tavaszi ovikoncert május utolsó hete 
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A néphagyományőrzés óvodai tartalmai 

Az óvodai csoportok minden jeles napot projektszerűen terveznek meg, melyhez az 

óvodapedagógusok, a gyermekek érdeklődése szerint, változatos (egyhetestől négyhetesig 

terjedő) tevékenységeket biztosítanak. Az óvodapedagógusok a hagyományápolás tartalmát 

minden esetben helyi tradíciónknak megfelelően variálják. 

A hagyományok ápolás közben történő tervezgetés, együttmunkálkodás, együttjátszás, 

örömtelivé, izgalmassá teszi a gyermekek előkészülését a jeles napra. Arra törekszünk, hogy 

maga az ünnep ne legyen merev, erőltetett, ne legyen begyakoroltatott, hanem vidám 

hangulatú, felszabadult, boldog együttes tevékenység a csoportot irányító felnőttekkel és 

szülőkkel együtt.  

Minden jeles napon elhangoznak a jeles napra jellemző népi rigmusok, szólások, 

közmondások, mondókák, gyermekdalok az óvodapedagógusokkal közösen, s 

 a felnőttek előadásaiban a népdalok, a táncházi népzenék, amelyek felidézik a múlt 

hangulatát. 

Az ősz jeles napjai 

 

SZENT MIHÁLY NAPJA  

„Szent Mihály” napja a gazdasági év fordulója. Ekkor kezdődött el a kukoricatörés. 

Tavasszal a legelőre kihajtott állatokat ilyenkor hajtották haza, amikor elkezdődött a 

pásztorok elszámoltatása. Hortobágy vidékén ez a nap volt a legnagyobb jeles nap, amikor 

mulatságokat, bálokat, és nagy vásárokat szerveztek. Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, 

közmondás ismeretes Szent Mihály napjáról.”
10

 

A gyermekeknek ajánlott Szent Mihály-napi tevékenységek 

A kisebb óvodások megfigyelik a nagyok betakarító munkáját, őszi tevékenységét. 

Megtapasztaljuk a természet változásait, gyűjtjük a terméseket, leveleket, 

meghempereghetnek a gyerekek az avarban. Készülnek az óvodapedagógusok segítségével a 

Mihály-napi vásárra. Szólásokat ismerhetnek meg Szent Mihály napjáról. 

A nagyobb óvodások követik a kalendáriumon az ősz jeles napját. Gyűjtik a természet 

kincseit, elrendezik és díszítik vele csoportszobájukat. Megfigyelik az állatok viselkedését. 

                                                 
10

 Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika(1997): Jeles napok, ünnepi szokások. Jelen lévő múlt. Planétás 
Kiadó, Budapest. 147. p. 
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Betakarítják a termést, befőznek az óvodapedagógus segítségével. Névcsúfolókat, vásári 

kikiáltó rigmusokat tanulnak. Mézeskalácsot, perecet sütnek, apró vásárfiákat készítenek. 

Szüleikkel együtt részt vesznek a Szent Mihály-napi vásári forgatagban. A népi 

hangszerekkel, népzenével is megismerkednek  

A legnagyobb óvodások kalendáriumot készítenek a jeles napokról. Megismernek néhány 

találós kérdést, közmondást e jeles napról. Az óvoda kis kertjében őszi munkát végeznek, 

cserépbe ültetik a fagyot nem tűrő növényeket. Ismerkednek a dióveréssel. A szülőknek 

meghívókat készítenek a vásárba. A vásár helyszínét segítséggel rendezik be, s árulják 

portékáikat. Kézműveseket hívunk, akik a gyerekekkel, szülőkkel közösen mutatják be, 

hogyan készülnek alkotásaik. 

SZÜRET 

 „Szüret, a 18-19. században Szent Mihály napjától (IX. 29.) Simon – Júdás (X. 28.) napjáig 

tartott. A szüreti munka kölcsönös segítséggel végzett társas munka volt, ahol a gazda 

étellel-itallal ellátta a szüretelőket, akiknek a munka végén szőlő és mustkóstolót adott. 

Bortermelő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat rendeztek, és szüreti felvonulásokat 

tartottak. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódtak, amikor szüreti 

felvonulást megszerveztek, Zemplénben kádártáncot jártak a fiúk nemzeti szalaggal 

feldíszített hordóabroncsokkal, majd szüreti bállal fejeződött be a vigadalom.”
11

 

A gyermekeknek ajánlott szüreti tevékenységek 

A legkisebb óvodások Az őszi gyümölcsökről, szüretről énekelünk, s hasonló témájú 

mondókákat hallgatnak a gyermekeink.. Kedvük szerint vesznek rész az őszi gyümölcsök 

szüretelésében. Megtekintik a szüreti mulatságot. Bekapcsolódnak a szőlő szemezésébe, 

must készítésébe. 

A nagyobb óvodások Egyszerű énekes játékokkal ismertetjük meg a gyerekeket. Szüretelik 

és válogatják az őszi gyümölcsöket. Pogácsát sütünk. Részt vesznek a szüretben, kipréselik, 

megkóstolják a mustot. Népzenére táncolnak. 

A legnagyobb, nagycsoportos óvodások megszervezik a szüretet az óvodapedagógusok 

segítségével a szőlőskertben, vagy ha nincs más lehetőség, az óvoda udvarán. Szemezik, 

préselik a szőlőt. Megismerik a szüretelés eszközeit. Verset, mondókát, dalos játékot a 

szőlőről. A szüreti mulatságban kínálják meg egymást musttal, pogácsával. Aktív részesei a 

mulatságnak: táncolnak, énekelnek, játszanak szüreti népi játékot az óvodapedagógusokkal 

együtt.  

                                                 
11

 u. o.: 150-155. p. 
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A tél jeles napjai 

ADVENT 

„Advent első napjától kezdődik a karácsonyi ünnepkör, amely vízkeresztig tart. Advent a 

keresztények hite szerint várakozás karácsony eljöveteléig, amikor megszületik a kis Jézus. 

December 6-án ünnepeljük a Mikulást, amely a 4. századi Miklós püspökhöz kötődik, akinek 

csodáiról, jótékonyságáról legendák szólnak.  

December 13-án, Luca napján kezdik csíráztatni a búzát, amely ha karácsonyra kizöldül, a 

következő évben jó termés várható. A lucázás, kotyolás elterjedt volt a fiúgyerekek körében. 

Házról, házra járva termékenységvarázsló énekeket, verseket mondtak.  

A betlehemezés többszereplős dramatikus játék, a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb 

misztérium-, illetve pásztorjátéka. A 17-18. században főként iskolások játszották. A 

betlehemezés fő kelléke a jászol, amelyben többnyire a Szent Család látható. 

A karácsonyi ételek a mézbe mártott foghagyma, dió, alma, mézes-mákos csík, aszalt szilva, 

alma, sült tök.”
12

 

A gyermekeknek ajánlott karácsonyi ünnepkör tevékenységei 

A legkisebb óvodások  

Megismerkednek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. A naptár alapján minden nap 

egyszerű tevékenységgel készülünk karácsonyra. Rövid dalt, mondókát, verset tanulunk a 

Mikulást és karácsonyt várva. Egyszerű fenyődíszeket készítünk ajándékba szüleiknek. 

Megfigyeljük a vízbe tett cseresznyeágat, az ültetett Luca-búzát. 

Ismerkedünk a karácsonyi népszokásokkal.  

A nagyobb óvodások segítenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. Naponta 

figyelemmel kísérik a soron következő feladatokat. Figyeljük a vízbe tett cseresznyeágat, a 

Luca-búzát, almát fényesítünk, mézeskalácsot sütünk, fenyődíszeket készítünk. Ünnepi 

köszöntő verset, mondókát, éneket tanulunk Mikulásra, karácsonyra. Gyertyát gyújtunk az 

ünnep-tiszteletére. 

A legnagyobb, nagycsoportos óvodások az óvodapedagógus irányítással, készítenek 

adventi naptárt és koszorút. Az adventi naptár alapján egy-egy tevékenységgel készülnek a 

közelgő ünnepre, naponta egyet kibontanak, és azt közösen megbeszélik. Mikulásra, 

karácsonyra mondókát, verset tanulnak. A Luca naphoz kapcsolódó népszokásokat ápoljuk 

(Luca búzaültetés, megfigyelés). Asztali díszeket készítünk, diót törünk, mézeskalácsot 

sütünk, amit kidíszítünk. Az iskolások előadásában a gyerekek megismerik a betlehemezés 

dramatikus játékát. 

  

                                                 
12

 u. o.: 170-224. p. 
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FARSANG  

„A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, 

hamvazószerdáig tart. A tavaszvárás ősi örömünnepe, amely rövidebb-hosszabb ideig tartó 

időszak, melyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes 

felvonulások, táncmulatságok, bálok, batyus bálok jellemeztek. A farsangi báloknak a 

párválasztásban volt jelentős szerepük.  

A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. Azért sütötték, 

hogy a vihar ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes is. 

A farsangi köszöntő többnyire a gyermekek adománygyűjtő szokása, egyháznak, tanítónak. A 

farsangi játékok másik jellegzetes csoportját a maszkos alakoskodások, dramatikus játékok 

és farsangi álarcos játékok alkotják.
13

 

A gyermekeknek ajánlott farsangi tevékenységek 

A legkisebb óvodások egyszerű technikával papírálarcot díszítenek, farsangi mondókát 

tanulnak, megfigyelik a nagy óvodások tevékenységeit, részt vesznek a farsangi 

mulatságban, utánozzák a nagyobb gyermekek és felnőttek táncos mozdulatait. 

A nagyobb gyermekek farsangi álarcot díszítenek, tombolatárgyakat gyűjtenek, jelmezbe 

öltöznek a szülők segítségét kérve, részt vesznek a farsangi játékokban, egyszerű farsangi 

éneket vagy mondókát tanulnak a farsang köszöntésére. Tréfás mesét, éneket, verseket 

hallgatnak. Képeket gyűjtenek a farsangról, és azokkal díszítik az óvodát. 

A legnagyobb, nagycsoportos óvodások farsangi éneket, bálba hívogató mondókát 

tanulnak. Segítenek jelmezük, maszkjuk elkészítésében, a csoportszoba feldíszítésében, 

átrendezésében. Részt vesznek a tombola húzásában, hívogatják a kisebbeket és az 

iskolásokat a mulatságba. Részt vesznek a táncházban, az ügyességi játékokban a szüleikkel 

együtt.  

A tavasz jeles napjai: 

HÚSVÉT 

 „A húsvét mozgóünnep, melynek időpontját 325-ben a niceai zsinat állapította meg. Így a 

húsvét március 22-e és április 25-e közötti időre eshet. A húsvét a kereszténység egyik 

legnagyobb ünnepe, Jézus feltámadását ünneplik. Húsvétvasárnapon véget ér a nagyböjt, a 

hústól való tartózkodás. 

 A húsvéti határjárásnak a tavaszi vetések mágikus védelme, a határjelek megújítása, 

források megtisztítása volt a célja. Ehhez a naphoz köthető a zöldágjárás, amikor a lányok 

és a fiúk zöldágat tartva, énekelve vonulnak végig a falun.  

Húsvéthétfőn, a húsvéti locsolkodás zajlott, melynek víztisztító, termékenységvarázslatba 

vetett hit az alapja. A locsolkodás jutalma az egész magyar nyelvterületen a piros vagy 

hímes tojás, melyet leggyakrabban hagymalevéllel festettek. A tojáshímzés módja volt a 

                                                 
13

 u. o.: 50-70 p. 
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karcolás és a viaszolás. Országosan elismertek voltak a tojásjátékok, mint például a 

tojásgurítás..
14

 

A gyermekeknek ajánlott húsvéti tevékenységek 

A legkisebb gyermekek megismerkednek a húsvét jelképeivel, a locsolkodáshoz mondókát 

tanulnak, az óvodapedagógus segítségével tojást festenek. Ismerkednek a locsolkodás 

szokásaival, és részt vesznek a tojás-játékokban. Szeretettel fogadják a kiszézőket, 

komálókat. Nagy sétát tesznek az óvoda környékén. 

A legnagyobb óvodások nagyobb sétát tesznek a településük ligeteiben, gyönyörködnek 

természeti szépségeiben. A csoporttermüket feldíszítik tavaszi virágokkal, húsvéti képekkel. 

Az ablakokat is kidíszítik húsvéti motívumokkal. Tojást díszítenek viasszal, festékkel és 

berzseléssel. A kisebb gyermekeknek kiszéznek, be mutatják a kiszebábot. A 

locsolkodáshoz, komáláshoz, komatál-küldéshez verset, körjátékot tanulnak, és a 

vendégeskedéshez a szülők segítségével sütnek, pl. húsvéti kalácsot. A fiúk meglocsolják a 

lányokat és az óvoda dolgozóit, a lányok pedig hímes tojást készítenek különleges 

technikával, pl. karcolással, maratással.  

MÁJUS ELSEJE 

„Május elseje” a természet újjászületésének szimbóluma. A 15. századtól kezdődően szólnak 

források a májusfa állításáról. A májusfa állítása a legények feladata volt. Éjszaka vágták ki 

a fát, és virradóra a kiválasztott lányos háznál felállították. A májusfát szalagokkal, 

zsebkendőkkel, virágokkal díszítették.
15

 

A gyermekeknek ajánlott Május elsejei tevékenység 

A legnagyobb óvodások a májusfa díszeit elkészítik, és a felnőttek segítségével felteszik a 

májusfára. Az óvoda „összes lakója” körbe táncolja a kidíszített fát a tavaszi körjátékok 

közös éneklésével. Erőpróba versenyeket, pl. kötélhúzást és sorversenyeket szervezünk a 

szülők bevonásával.  

PÜNKÖSD 

Pünkösd húsvétot követő ötvenedik napra esik. Mozgóünnep május 10-e és június 13-a 

között. A világ kereszténységében az egyházi közösség megszületésének, a Szentlélek 

eljövetelének ünnepe. Népi szokás szerint hazánkban már a 16. században pünkösdi királyt 

választottak lóversennyel vagy más ügyességi próbával. A 19-20. századi adatok alapján a 

házról házra járó legismertebb pünkösdi szokásoknak két típusa különíthető el: az Alföldön 

és északkeleti részen a pünkösdölés már lányokkal, fiúkkal együtt zajlott, melynek a végén 

táncmulatságokat rendeztek. Volt, ahol királynét választottak, és volt, ahol lakodalmas 

menet szerepelt, és olyan is volt, ahol nem választottak megkülönböztetett szereplőket.  

                                                 
14

 u. o.: 82-107. p. 
15

 u.o: 108. p. 
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A gyermekeknek ajánlott pünkösdi tevékenységek 

A kisebb óvodások megfigyelik a nagyok készülődését. A pünkösdről mondókákat, óvodás 

énekeket hallgatnak, olyan képeket nézegetnek, amelyek a pünkösdölést bemutatják. A 

legnagyobb óvodások az óvodapedagógusok közreműködésével készülnek a pünkösdölésre, 

hogy csoportról csoportra járva bemutathassák a pünkösdi népszokást. A pünkösdi király-

királyné választásába a felnőttek is bekapcsolódnak. Népzenére próbálgatják az egyszerű 

táncos lépéseket és felfedezik az esztétikus térformák szépségét a táncházi programon. 

 

 

A néphagyományok tartalma az egyes tevékenységekben 

Vers, mese,  

dramatikus játékok 

Ölbeli játékok, mondókák, népmesék, szólások 

közmondások, rigmusok, névcsúfolók, találós kérdések 

Ének-zene, énekes  

játékok, gyermektánc,  

zenehallgatás 

Mondókák, énekes gyermekjátékok, gyermektáncok 

népdalok, hangszeres népzene 

Rajzolás, mintázás, festés, 

kézimunka 

Tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, szövések, 

gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalács-sütés,  

nemezelés  

Mozgás, mozgásos játékok Ügyességi és sportjátékok 

Környezet tevékeny 

megismertetése  

Időjóslások gyűjtése a jeles napokhoz 

(Az óvodapedagógusok e tevékenység keretén belül egy, 

két-és négyhetes projektekben dolgozzák ki a jeles 

napokat, hogy az ünnepre felkészülhessenek.) 

 

Művészeti jeles napok 

Évszaki ovigalériák 

Óvodánk rendelkezik egy olyan kiállító térrel, ahol megtarthatók az évszaki óvodai 

kiállítások. Felkérjük a környezetünkben élő alkotó művészt vagy kézművest, hogy mutassa 

be alkotásainak azon néhány darabját, amelyek tükrözik művészetét, és a gyermekekhez is 

közel lehet vinni. Az évszaki ovigalériák kiállító anyagai elsősorban az évszakok és a jeles 

napok jellegzetes jegyeit, tartalmait tükrözik. Az alkotó az ovigalériáért felelős 

óvodapedagógussal elkészíti a kiállítást, a gyermekek szemmagasságában. A kiállítás 

megnyitóján az óvodapedagógusok segítségével bemutatja az alkotásait, hogy a gyermekek 

megismerhessék, mit alkotott, és megcsodálhassák munkáját. E rendezvényt úgy szervezzük 

meg, hogy a művészetek eszközeivel: zenével, tánccal, énekkel tesszük még gazdagabbá a 
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galéria megnyitóját, és bemutatjuk az alkotó személyt is a gyermekeknek. A kiállítás után a 

művészek, kézművesek, népművészek, mesterek megmutatják a nagycsoportos 

gyermekeknek, hogyan készülnek az alkotásaik.  

Az ovigaléria programjai 15-20-30 percesek, alkalmazkodnak az óvodai tevékenységek 

időkereteihez. E kiállított tárgyak negyedévig megtekinthetők, mindennap 

megcsodáltathatók. A legnagyobb óvodások feladata, hogy a csoportjukba járó kisebb 

óvodásokat a várakozási időben elvigyék az ovigalériába, hogy megcsodáltassák a 

kisebbekkel is a kiállított, szép alkotásokat. Ezek a lokálpatrióta ovigaléria programok 

kultúrmissziót is betöltetnek. 

Évszaki ovikoncertek  

Az évszaki ovikoncertek zenei anyagait úgy válogatjuk ki, hogy azok kapcsolódjanak a jeles 

napok és az évszakok jellegzetes tartalmaihoz, melyek az óvodások számára befogadhatók, 

élményt adók. Előre megtervezzük az egész nevelési évre a koncertsorozatunkat, hogy a 

gyermekek a hangszerek gazdag arzenáljával találkozhassanak. Meghívjuk a 

környezetünkben lévő iskolák, zeneiskolák gyermekkórusait, kamarazenekarait vagy a 

hangszeren játszó gyermekeit, tanárait, a település hagyományőrző együtteseit, 

népdalénekeseit, klasszikus dalénekeseit vagy népi zenekarait, néptáncosait. A koncertek 

levezetését mindig óvodapedagógus irányítja, interaktív módon, aki képes a gyermekeket 

motiválni, és a zene befogadására aktívvá tenni. A koncerteket úgy szervezzük, hogy rövidek 

és élvezhetőek legyenek.  

Hagyományos ünnepeink és rendezvényeink  

Március 15. 

Nemzetünk legnagyobb hazafias ünnepét nagy tisztelet övezi az óvodánkban, melyet egy-

kéthetes rákészülési idő előz meg. Az óvodapedagógusok élmény- és tapasztalatszerző 

sétákat szerveznek. Meglátogatják a település emlékhelyeit, hogy együtt megszervezzék az 

óvodások ünnepi felvonulását, megemlékezési napját. Az óvoda csoportjai nemzeti színbe 

burkolóznak. Szorgalmasan készülnek az ünnep jelképei: a kokárdák, zászlók. Gyűjtjük a 

képeket, könyveket, verseket, március 15-éről szóló zenei alkotásokat, amelyek az ünnepre 

emlékeztetnek. A gyermekek megismerik Kossuth Lajos, Széchenyi István és Petőfi Sándor 

nevét. Az óvodapedagógusok felkészülnek az ünnepet méltató március 15-ikére versekkel, 

énekekkel, amit a gyermekeknek az ünnepi napon, az emlékhelyen mondanak el.  
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Anyák napja 

Az óvodapedagógusok az anyák napjára minden gyermeket önállóan felkészítenek, hogy 

otthon méltóan felköszönthessék édesanyjukat, nagymamáikat e szép, tavaszi, vasárnapi 

ünnepen. Igyekeznek ebbe bevonni az édesapákat, akik megszervezik az otthoni szép 

megemlékezést. Az óvodapedagógusok a kisebb gyermekeknek mondókát, a nagyobbaknak 

verset, éneket tanítanak, amit leírva átadnak édesapjuknak, hogy otthon segíteni tudjanak, ha 

megakadnak a mondóka, vers elmondásában. Többféle ajándékötlettel lehetővé teszik, hogy 

a gyermekek eldönthessék, melyik ajándékot készítenék el legszívesebben édesanyjuknak és 

nagymamáiknak. Az anyák nap előtti napokban minden csoport eldönti, hogy hol rendez be 

az óvodában egy szép, meghitt sarkot, ahol a gyermekek édesanyjukat felköszönthetik egy 

szál virággal, és átadhatják neki személyes ajándékukat.  

 

Búcsúzó és gyermeknap 

Ezek az ünnepek az örömről és a boldogságról szólnak. Minden nagycsoport egy közös 

játékkal készül, melyet abban az évben a gyermekek legjobban megszerettek. Lehet ez egy 

játékos mondóka, egy körjáték, egy gyermektánc, egy zenés kreatív játék, egy mozgásos 

játék, egy népi játék, egy zenés gimnasztika vagy egy mesefeldolgozás, amelyben a csoport 

minden tagja részt vesz. Ezután folytatódik ez a nap az iskolába menő gyermek 

elbúcsúztatásával, és végén a kedves megvendégelésekkel.  

A gyermeknapon az óvoda dolgozói készülnek a gyermekeknek mesefeldolgozással, 

bábozással.  

Törekszünk arra, hogy az óvoda ünnepei legyenek érzelmi többletet adók, mértéktartók és jól 

szervezettek.  

Egyéb rendezvények 

Megünnepeljük a természeti ünnepeket, a környezeti neveléssel kapcsolatos Víz, Föld, 

Állatok, Madarak és Fák világnapjait. Ezek a rendezvények magukban hordozzák a 

környezet felfedezését, a kísérletezgetéseket, vizsgálódásokat, kutatásokat, környezeti 

problémák megoldásait, mellyel intellektuális érzelmeik nagyon sokat gazdagodhatnak.  

Az őszi évszakban Tökfesztivált szervezünk, melynek során minden csoport a szülőkkel 

együtt érdekes lámpásokat készít. 
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VII. PROGRAMUNK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

VII.1. Játék, játékba integrált tanulás 

A játék a gyermekek leghatékonyabb és legfontosabb alaptevékenysége. Önálló, céltudatos, 

szabadon választott tevékenysége, mely biztosítja számára a szabad önkifejezés lehetőségét.  

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja: 

 a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése 

 a játékban megélt intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények 

többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyai és ötletei valósulnak meg, 

bontakoznak ki. 

 minél sokrétűbb tájékozódó, tapasztalatszerző, érzelmekkel gazdag 

tevékenységgé váljon a játék, és a játékba integrált tanulás. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A játéktevékenységhez szükséges feltételek biztosítása; 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének 

folyamatos gazdagítása, a gyermekek egyéni igényeinek, sajátosságainak 

figyelembevételével; 

 a gyermekek szókincsének, beszédkészségének, kommunikációjának fejlesztése, 

gazdagítása a játékszituációkban; 

 az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító metódusainak alkalmazása 

szituációktól függően. 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása (derűs, alkotó légkör, hely, idő, eszközök, 

élmények, tapasztalatszerzés) 

Derűs, alkotó légkört elsősorban olyan játék biztosításával érhetünk el, ahol a gyermekek 

szabadon dönthetnek abban, hogy kivel játszanak, milyen játékot választanak, milyen témát 

dolgoznak fel, milyen eszközökkel alkotnak, milyen helyet választanak, és mennyi ideig 

tartson a közös cselekvés. Az óvodapedagógus megteremti mindezekhez a lehető legjobb 

feltételeket a gyermekekkel együtt, alkalmazkodva a már kialakult játékhelyzetekhez. 

A gyermekek óvodába érkezését nagy odafigyelés övezi. A gyermek el tudja mondani 

megérkezésekor az otthoni élményeit, ha valami bántja, amelyeket szeretne megosztani a 

felnőttekkel. Arra neveljük a gyermekeket, hogy a „személyes percek” után legyen 
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céltételezésük, azaz meg tudják nevezni, hogy mivel szeretnének játszani. A kisebb 

óvodásokat támogatjuk abban, hogy a tervezett céljaiknak megfelelően lépjenek be a szabad 

játékba, és jó társra találjanak céljaik kibontakoztatásához úgy, hogy a játszó gyermekeket ne 

zavarják meg. Az alkotó légkört tovább fokozza a kellő időben nyújtott segítség, 

megerősítés, konfliktusok megoldása, egy-egy jó ötlet a játék továbbviteléhez. 

Csak annyi szabályt vezetünk be a játéktevékenységbe, amely segíti a nyugodt, oldott légkör 

fenntartását, az alkotó cselekvést, a sokféle játékszituáció meglétét, s az elképzelések valóra 

váltását. 

A kreatív légkör megteremtése segíti az ötletek szabad áramlását, a gyermekek nyugodt 

meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. Arra törekszünk, hogy a szabad játék 

során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan vagy társaikkal önfeledten 

játszani. 

Az óvodapedagógus őszinte játéka, játszóképessége, mély átérzésre, átélésre serkenti a 

gyermekeket. Ezért a kommunikációnkban a hitelesség, a kreatív megnyilvánulás, a 

játékokhoz illeszkedő frappáns kooperáció, empatikus magatartás, és a „mintha” helyzetek 

kongruens megélése dominál. 

Az oldott légkör megteremtéséhez humoros kifejezéseket, tréfás szavakat használunk, 

észrevesszük a környezetben spontán megjelenő helyzetkomikumokat. 

A különböző típusú játékokhoz nélkülözhetetlen helyet, teret a gyermekek szükség 

szerint önállóan, vagy amíg erre nem képesek, az óvodapedagógus segítségével alakítják ki. 

A csoportszobákban többféle állandó és variálható vagy új elkülönített „kuckók, terek” 

találhatók. 

A programban – a művészeti nevelés jelentős szerepe miatt - kiemelkedik a különösen 

esztétikus és meghitt mesesarok, amely egyúttal a dramatikus játéknak, a bábjátéknak, a 

meséskönyvek nézegetésének a helye is. Itt kap helyet az átváltozáshoz szükséges kellékek 

kincsesládája is. 

A rajzolásnak, festésnek, korongozásnak, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak állandó 

helye a „rajzos alkotótér”. Az ehhez szükséges kellékek, anyagok, eszközök a gyermekek 

rendelkezésére állnak a játékidőben is. 

A művészeti nevelés kiemelt szerepe miatt állandó tere van a zenei képességeket fejlesztő 

„Zenei kuckónak” is, ahol a gyermekeknek biztosítottak a zenei játékhoz a dallam- és 
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ritmushangszerek, énekes könyvek, zenei albumok, amiket szabad játéktevékenységükben is 

folyamatosan felhasználhatnak. 

Az intellektuális érzelmeket kiváltó tapasztalatszerzések során összegyűjtött tárgyak, 

termések, növények, képek, a kincseket őrző „Környezetünk értékei”, térben kapnak 

helyet, amit a gyermekek alakítanak ki és rendeznek el különböző szempontok alapján. Ide 

kerülnek a környezeti projekttevékenység gyűjtőmunkái, amit a szabad játéktevékenységben 

minden gyermek alkotó módon felhasználhat. 

Az óvodapedagógusok kisméretű építőteret/tereket biztosítanak a gyermekek részére, ahol 

egyedül, párban, hármasban együttműködve, közös alkotásokat tudnak létrehozni. E 

terekben annyi építőkockát találnak a gyermekek, amennyit be tudnak építeni a tervezett 

alkotásukba. 

A gyermekek rendelkezésére áll még egy kisméretű családi szoba, ahol néhányan 

megtervezhetik a „papás-mamás” játékot: a főzést, étkezést, a gyermekek gondozását, 

altatását. E teret a gyermekek családi fotói díszítik, hogy a szülők mosolyára vágyó 

gyermekek, napközben is megpillanthassák szüleiket. 

Egyéb szerepjátékoknak nincs állandó helye, mert azt a gyermekek saját fantáziájuk szerint, 

a csoportterem bármely szabad részében, önállóan megtervezhetik, felállíthatják. Az 

összegyűjtött szerepjáték-kellékeket, szerepjátékonként, játéktartó dobozokban tároljuk, 

hogy könnyen szállítható legyen. Így elérhető, hogy a fodrászos, kozmetikus, gyógyszerész, 

illatszer árus, gyümölcsboltos, háziorvos, újabbnál újabb feltételű játékot szervezhessen, 

építhessen ki a „vevők” szolgálatára.  

A csoportok játéktereit a párhuzamos játékterek létrehozásával növeljük, az arra alkalmas 

folyosókon, öltözőkben, ahol biztosítani tudjuk a közvetett ellenőrzését. A páros játékokat 

differenciáltan, az 5-6-7 évesek vehetik igénybe, akik a szabálytartásukat többszörösen 

bizonyították. Általában a társasjáték, sakkjáték, célba dobó vagy pattogtató labdajátékok 

levezetéséhez kiválóan alkalmas. Jó célt szolgál a differenciált altatáshoz is, mert e 

játékterekbe egyórás pihenés után kiengedjük azokat a nagycsoportos gyermekeket, akiknek 

nincs szüksége a délutáni alvásra. 

A gyermekek játéktere lényegesen megnövekszik az udvaron, ezért ösztönözzük őket arra, 

hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak kint a jó levegőn. Az időjárás 

függvényében az óvoda az udvari szerepjátékok kibontakozását is segíti (pl. népi játékok, 

mozgásos játékok, közlekedési játékok, dramatikus játékok, ügyességi és sportjátékok stb.) 
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feltételének megteremtésével. Jó idő beálltával az udvaron kialakított mese, rajzos, zenei 

terek, kihelyezett asztalok lehetővé teszik a teljes délelőtti szabadban tartózkodás 

lehetőségét. 

A játékhoz szükséges időt a folyamatos napirend, a játékba integrált tanulásfelfogásunk jól 

szolgálja. A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve 

szabadon választott játékokkal játszhatnak egybefüggően, a játékok elrakása nélkül, több 

órán keresztül.  

A kisebb gyermekek szinte egész nap játszanak, egyedül, egymás mellett, néha 

összeverődve, kivéve a tisztálkodás, alvás és étkezés idejét. 

Az 5-6-7-éves gyermekeknek az óvodapedagógus biztosítja a több napon keresztül tartó 

játékot, hogy olyan értékes tulajdonságok, mint az állhatatosság, kitartás képessége, 

kialakulhassanak bennük. 

A kreativitásra ösztönző játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek gazdagítják 

a gyermekek elképzeléseit, képzeletét. A játékhoz olyan eszközöket biztosítunk, melyek 

ízlésesek, praktikusak, a gyermekek alkotókészségét fejlesztők, színesek és jó minőségűek. 

Ugyanakkor a játékhoz a gyermekek felhasználják a természet kincseit, terméseit, mert 

kiváló kiegészítői lehetnek a szerepjátékoknak, illetve a játékok által biztosított különböző 

gyermeki képességek kibontakozásának.  

A gyermekek a környezetükben lévő tárgyakat, eszközöket, anyagokat, ruhadarabokat be 

tudják építeni szerepjátékukba, építő-, konstrukciós-, művészeti játékaikba, mert ez által 

elvonatkoztatva eredeti használatától, másra is képesek lesznek azt felhasználni. 

A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők készítsenek maguknak játékot, 

például hangszereket termésekből, selyem maradékanyagból királyi palástot a meséhez, 

vastag kartonból házakat, bungalókat, társasjátékokat, egy projektfejlesztő eszközként, 

amellyel begyakorolhatnák mindazt, amit a projektben élményként, ismeretként 

elsajátítottak. 

Az óvodapedagógusok félkész játékokat is készítenek, mert az ilyen játékeszközök, jól 

fejlesztik a gyermekek találékonyságát, rugalmasságát, a felhasználhatóság sokrétűségét.  

A kisebb gyermekek játékához sok eszközre van szükség. A teremben megtalálhatók 

gyakorlójátékok, melyek fejlesztik a gyermekek pszichikus funkcióit, másodsorban a 

hagyományos szerepjátékokhoz szükséges kellékek (papás-mamás, fodrászos, orvosos, 
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boltos stb.), amelyek ösztönzik a gyermekeket az élmények, tapasztalatok többszöri 

átélésére, harmadsorban pedig a művészeti neveléshez szükséges kellékek, eszközök.  

A nagyobb gyermekeknek bővítjük az eszközválasztékát, elsősorban a szerepjátékokhoz 

kapcsolódó kellékekkel, félkész játékokkal, az azonosulást segítő ruhadarabokkal, és a 

logikai, értelmi képességfejlesztő játékokkal. 

A játékokat folyamatosan gondozzuk, tisztán tartjuk a gyermekek bevonásával.  

Az óvodapedagógusok kidolgozzák a játékok helyét, és a kisebbek segítése érdekében a 

játékpolcokon piktogramokkal jelölik azokat, hogy ők is keresve megtalálják mindennek a 

helyét. Így fejleszthető önállóságuk, és egyben csökkenthető a játékelrakás időkerete. 

A zsúfoltság elkerülése érdekében csak annyi játékot hagyunk a csoportszobában, amennyi 

bőségesen elég a gazdag eszközválasztáshoz. Évszakonként kicseréljük a játékokat. Nagy 

öröm a gyermekeknek újra találkozni régóta nem látott kedvenc játékaikkal. 

A gyermekek a környezetükből szerzett tapasztalataikkal, élményeikkel gazdagítják a játék 

tartalmát. Az óvodapedagógus lehetővé teszi, hogy a családban, az óvodában, a tágabb 

természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a 

játékukban is átélhessék. 

A programban kiemelt szerepet kapnak a kis létszámú, csoportos élmény- és 

tapasztalatgyűjtések, séták, erdei óvodai programok. Ezek fejlesztő hatása meg kell, hogy 

mutatkozzon a gyermekek tapasztalat-gazdagságában.  

Az új szerepjátékok bevezetését mindenkor meg előzi élmény- és tapasztalatszerzés, hogy a 

gyermekek mély kötődése kialakulhasson az új szerepjáték témájához, valamint a helyszínen 

látott és megfigyelt munkamozzanatok beépüljenek játékukba, mert azok teszik hitelessé a 

gyermekeket a szerepek megformálásában. 

 

A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének alakítása, 

gazdagítása, a gyermekek egyéni igényeinek, sajátosságainak figyelembevételével 

A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a fajta 

manualitás, amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorló játék. 

Ezért lehetőséget adunk a gyerekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző 

tulajdonságait, így a véletlen cselekvéshez örömérzés társul. Ez az örömérzés ad alapot a 

cselekvés többszöri megismétléséhez. Játékeszközöket biztosítunk a gyermekek számára, s 
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játékunkkal mintát adunk a helyes használathoz. Ez a tevékenység jól fejleszti a szem-kéz 

koordinációt, hat a jobb vagy balkezesség (laterális dominancia) kialakulására. A finom 

mozgások próbálgatása, gyakorlása következtében egyre biztosabban bánnak az apró 

eszközökkel, finommotorikájuk összerendezettebbé válik. A megjelenő halandzsa-beszéd 

közben a szövegek ritmusa a gyermekekben pozitív érzelmeket kelt, s ez elősegíti 

beszédkészségük fejlődését. Az udvaron is biztosítja az óvodapedagógus a gyermekeknek a 

gyakorló játék lehetőségeit. Erre legalkalmasabb a homok, víz, kavics és olyan kisebb-

nagyobb tárgy, amelyet a gyermek saját szabályai szerint rakosgathat. 

A legkisebbeknél a gyakorló játék mellett is megjelenik a szerepjáték. Megteremtjük azokat 

a lehetőségeket, amikor mi óvodapedagógusok és dajkák is vállalunk szerepeket, a felnőtt 

jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.  Különböző 

kapcsolatok kialakítása minta legyen a közös cselekvéshez. A kicsik játékában a baba-

konyhás játék, a fodrászos, orvosos játék kap teret, melyek egyszerű mozzanatokat 

jelenítenek meg, együttlét, együttmozgás formájában. A gyermekek szerepvállalását indirekt 

módon segítik a pedagógusok, hogy a „mintha” helyzetek minél gyakrabban 

megjelenhessenek. 

A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény dramatikus játékra, bábozásra serkenti a 

gyerekeket, az egyszerű mesék megjelenítésében az óvodapedagógus szerepvállalása modellt 

adhat egy-egy szereplő megformálásához.  A bábjáték először az óvodapedagógus 

előadásával jelenik meg az óvodában. Minden csoportnak van egy „szeretett” bábja, akinek a 

gyermekek szívesen elmondják sikereiket, örömüket, bánatukat.  

Törekszünk arra, hogy a gyermekek a konstrukciós játékukban minél gyakrabban éljék át 

az „én készítettem” alkotás örömét, mely a sokféle formájú játékelemből kialakított forma-, 

szín- és térvariált gazdagságot eredményezi.  

A többi játékfajtákhoz kapcsolva jelenik meg a barkácsolás, elsősorban az 

óvodapedagógus által barkácsolt kellékek készítésével, amit a gyermek aktív bevonásával 

hoz létre. A barkácsolásba lehetőség szerint a szülőket is bevonjuk, mert az erős hatással van 

a gyermekeik játékaktivitására.  

Az óvodapedagógus szabályjátékot ajánl fel, amit a gyermekek könnyen elsajátítanak, 

szabályait betartanak, és szívesen, önállóan is kezdeményeznek. Ilyenek a logikai játékok, 

társasjátékok, mozgásos, ügyességi játékok, amelyek kiválóan fejlesztik a gyermek 

matematikai alapképességét. 
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A szerepjátékokat és a dramatikus játékokat a gyermekek kiegészíthetik építő, konstrukciós 

játékokkal. Ilyen különleges kapcsolások, később bonyolultabb, különlegesebb eredeti 

alkotásokat, felhasználási formákat hozhatnak létre. 

A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játék közben 

A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. A 

játékban alakuló társas kapcsolatok fejlesztik a gyermek beszédét, ezért törekszünk arra, 

hogy minél több helyzet alakuljon ki. Bekapcsolódunk játékukba, mintát adunk a nyelvi 

formák alkalmazására. Az óvodapedagógus szerepvállalásai modellértékűek a 

szókapcsolatok, nonverbális jelzések, a mimika, a gesztus, a hanglejtés, hangsúly, hangerő, 

hangszín tekintetében. 

Közvetlen beszédfejlesztő lehetőséget kínálunk a különböző nyelvi játékokon keresztül, 

amelyek játékos mozgásra, cselekvésre épülnek. Ennek segítségével felmérjük a 

hiányosságokat és javítjuk a gyermekek beszédét. Az anyanyelvi játékok teret adnak az 

artikuláció, szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez (hangutánzó játékok, légzési technikát 

segítő, szinonimakereső játékok). A szabad játéktevékenység nap mint nap lehetőséget ad a 

gyermekek anyanyelvi nevelésre. 

Az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító metódusainak alkalmazása  

Az óvodapedagógus játéksegítő metódusai szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt 

játéka esetén, vagy ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az óvodapedagógus 

irányítása játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni. 

Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése, amikor a gyermek maga 

dönthet arról, hogy milyen játékot és kivel szeretne játszani. 

A kiscsoportosok esetében az óvodapedagógus játékkezdeményező, modellnyújtó játszótárs. 

A játékhelyzetekben támogató, engedő és elfogadó. Segít azok játékában, akik kevésbé 

kreatívak, ötletszegények. 

Az óvodapedagógus akkor avatkozik be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy 

ha veszélyeztetik egymás testi épségét, nyugodt játékát. 

Az óvodapedagógus a játéktevékenység éves formanyomtatványa szerint negyedévenként 

tervezi meg a játéktevékenység fejlesztésének lehetőségeit, valamint minden befejezett 

évszaki fejlesztési szakaszt elemez, értékel, és kifejti reflexióit az eltelt időszakról.  
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a játéktevékenység csoportban elfogadott szabályait; 

 a játékok helyét; a játékok megóvására vonatkozó tudnivalókat.  

A gyermek képes: 

 önállóan, érdeklődésének megfelelő játékot választani;  

 önállóan eldönteni, hogy kivel és mivel játszik; 

  szerepjátékot, konstrukciós játékokat játszani, bábozni, meséket megeleveníteni, 

építményeket létrehozni, barkácsolásban rész venni, különböző szabályjátékot a 

csoportban elfogadott norma szerint játszani; 

 elmélyülten, állhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában részt 

venni; 

 önállóan megteremteni a kitalált játékához szükséges helyet és eszközt; 

 kreatív játéktevékenységet folytatni, a játékához félkész eszközöket készíteni az 

óvodapedagógus segítségével, és azt felhasználni; 

 az együttműködés normáit betartva, együtt játszani kisebb csoportokban; a 

társaival. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 kíváncsi mások kreatív játéktevékenységére; 

 élvezettel hoz létre bonyolult építményeket, konstrukciókat, és abban tud 

gyönyörködni; 

 játéktevékenységekben együttműködő, segítő, figyelmes társ; 

 interakciója színes, kedves, kulturált és érthető; 

 sokszor jelét adja annak, hogy kijátszotta magát, és boldog a játéktevékenység 

végén; 

 szüleinek gyakran beszél a játékélményeiről; 

 igénye a több napon keresztül tartó játéktémában való elmélyülés. 

Játékba integrált tanulás 

Programunk felfogása szerint a játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek a játékidőkbe ékelődnek, 

tagozódnak úgy, hogy nincs közben játékelrakás. Így a gyermekek a tevékenységek 

befejezése után, igényük szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz vagy újat 

kezdeményezhetnek.  

Az óvodai tanulás célja: a gyermekek ismereteinek, képességeinek, tanuláshoz való 

viszonyainak pozitív formálása bővítése, rendezése. 
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A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján 

tanulnak, s általuk fejlődnek. A szociális és intellektuális tanulási képességek fejlődését az 

óvoda felerősíti. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes óvodai élet. Az óvodás gyermek 

értelmi képessége: érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerű 

szemléletes gondolkodása a játékon keresztül fejlődik a legtöbbet. A gyermekek örömmel és 

teljesen önként, spontán tanulnak. 

Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvodapedagógus által 

irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdéseire, válaszaira épülő 

ismeretszerzését is magában foglalja. 

Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás folyamatában 

mindvégig az óvodapedagógus a főszereplő, aki tetteivel, a legerősebb hatással van a 

gyermekekre. Később felerősödik a társak hatása is.  

Programunkban helyet kap az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységeken 

megvalósuló tanulás, amely számos probléma- és feladatmegoldás lehetőségét biztosítja a 

gyermekeknek.  
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Javaslat a gyermekek heti rendjének elkészítéséhez 

(3-6-7 éves korosztálynak egyaránt alkalmas, csak az időkerete változik!) 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Délelőtti 

játékba 

integrált 

tanulás 

Vers, mese, 

dramatikus 

játék 

 

Ének-zenei 

képességek 

fejlesztése 

Vers, 

mese, 

dramatikus 

játék 

 

Rajz, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Vers, mese, 

dramatikus 

játék 

Vers, mese, 

dramatikus 

játék 

Vers, mese, 

dramatikus játék 

 

Mozgás, 

mozgásos játék 

Udvari 

játékba 

integrált 

tanulás 

Énekes 

játékok, 

gyermektánc  

 

 

Futás, 

kocogás 

A 

környezet 

tevékeny 

megism.  

 

Futás, 

kocogás 

A környezet 

tevékeny 

megism.  

 

Futás, 

kocogás 

A környezet 

tevékeny 

megism.  

 

Futás, kocogás 

 

 

 

Futás, kocogás 

Délutáni 

játékba 

integrált 

tanulás 

Egyéni 

fejlesztések 

 

Zenés, 

mozgásos 

percek 

Egyéni 

fejlesztése

k 

 

 

Egyéni 

fejlesztések 

 

Zenés, 

mozgásos 

percek 

Egyéni 

fejlesztések 

Egyéni 

fejlesztések 

A szervezett tanulás formái 

Kötelező: Mozgás, mozgásos játék 

Énekes játékok - gyermektánc az udvaron vagy 

tornateremben 

Közvetve kötelező: Vers, mese, dramatikus játék 

Kötetlen: Rajz, festés, mintázás, kézimunka 

A környezet tevékeny megismertetése 

Ének-zenei képességfejlesztés 

Egyéni fejlesztések 
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A szervezett tanulás munkaformái 

Együttes, közös tevékenységek Vers, mese, dramatikus játék 

Énekes játékok, gyermektánc 

Mozgás, mozgásos játékok 

Futás, kocogás 

Zenés-mozgásos percek,  

Mikrocsoportos Ének-zenei képességfejlesztés 

Kis létszámú csoportos Rajz, festés, mintázás, kézimunka 

A környezet tevékeny megismertetése 

Kis létszámú differenciált fejlesztések Tehetséggondozó műhelyek  

Egyéni fejlesztés Részképességek fejlesztése egyéni igények 

szerint 

A szervezett, játékos tanulás időkeretei korosztályonként, gyermekenként 

Kor-

osztály 

Vers, mese, 

dramatikus 

játék 

Ének, 

énekes játék, 

gyermektánc

, 

zenehallgatá

s 

Rajz,  

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok 

Zenés-

mozgásos 

percek 

A környezet 

tevékeny 

megismertetése 

3-4 

évesek 

Naponta  

5-10' 

heti 1x  

10-15' 

heti 1x  

10-15' 

heti 1x  

10-15' 

heti 2x  

3-4' 

heti 1x  

10-15' 

4-5 

évesek 

Naponta 

10-15' 

heti 1x 

15-20' 

heti 1x 

15-20' 

heti 1x 

15-20' 

heti 2x 

4-6’ 

heti 1x 

15-20' 

5-6-7 

évesek 

Naponta 

15-20' 

heti 1x 

30-35' 

heti 1x  

30-35' 

30-35' 

heti 1x 

5-6' 

heti 2x 

30-35' 

heti 1x 

A 3-4 évesek napi szervezett együttes, kis létszámú csoportos vagy mikrocsoportos játékos 

tanulás időkerete maximum: 35' 

A 4-5 évesek napi szervezett együttes, kis létszámú csoportos vagy mikrocsoportos játékos 

tanulási időkerete maximum: 45' 

A 5-6-7 évesek napi szervezett együttes, kis létszámú csoportos vagy mikrocsoportos 

játékos, tanulási időkerete maximum: 65' 

Tehetségműhelyek hetente egy alkalommal szerveződnek 5-6-7-éves gyermekeknek, hetente 

egy alkalommal, időkerete: 30’ 
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A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek 

A módszerek megválasztását a gyerekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota érdeklődése, 

kíváncsisága befolyásolja. Az óvodapedagógus az eljárásait változatosan, mindenkor az 

adott szituációnak megfelelően kombinálja. A játékosság, a felfedezés, ráébredés lehetősége, 

a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtés, elemezés, rendszerezés, minél 

gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben. Az óvodapedagógus törekedjen a módszertani 

kultúrájának kiművelésére. A kisebb létszámból adódóan nagyobb lehetőség nyílik az egyéni 

bánásmód és a differenciált tevékenykedtetés megvalósítására, s a gyermek fejlődési 

ütemének figyelembe vételére. 

Figyelünk a kezdeményezésektől távol maradó gyermekekre, hogy játékuk zavartalan 

legyen, ugyanakkor ők se zavarják a tevékenységben résztvevő társaikat. Ügyelünk arra, 

hogy a témakörökhöz kapcsolódó tevékenységekből sorozatosan ne maradjon ki egy gyerek 

sem. A kötetlen forma szabad döntést tesz lehetővé, hiszen a gyerek választ saját képességei 

alapján. 

A kötött tevékenység esetén is törekszünk az oldott, családias légkör megvalósítására. A 

kötött és kötetlen tevékenységet áthatja a játékosság, az élményt adó oldott légkörben való 

cselekvés, gyűjtés, elemzés, rendszerezés. Az élmények elmondása, a feladatmegoldások, 

önellenőrzés, önértékelés fontos módszereink a személyiségformálásban. 

Alapelvek a tanulási folyamatok értékeléséhez 

 A gyermekek önfeledt, boldog tevékenykedését a sok buzdítás, dicséret, és pozitív 

megerősítés segíti elő. Ezért arra törekszünk, hogy minden gyermek naponta kapjon 

valamilyen pozitív megerősítést. Kerüljük a sztereotip értékeléseket (ügyes vagy 

stb.), helyette a gyermekek konkrét, jó cselekedetét, tettét emeljük ki. Az 

óvodapedagógusok alkalmazzák a differenciált, árnyalt bátorító értékeléseket.16 

 A jutalmazás sokféle módszerét alkalmazzuk: simogatást, pillantást, testközelséget, 

gesztust, mimikát, szóbeli közlést egyénileg a csoport előtt és a szülők előtt egyaránt. 

Az óvodapedagógus kerülje a tárgyi jutalmazást.  

 A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási folyamatban, mert a gyermekek 

kíváncsiságát, érdeklődését, motivációját visszaszorítja, lefékezi. 

 Az óvodapedagógus a tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy egy gesztus, tekintet, 

egy átrendeződés segítsen a nemkívánatos magatartás megszüntetésében. 

 Az óvodapedagógus törekedjen arra, hogy minden gyermek reálisan ismerje meg 

testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is tudja, hogy melyek a hiányosságai. 

                                                 
16

 Nagy Jenőné (2010): Száz út egy gyermek megerősítéséhez, elismeréséhez, bátorításához. Óvodai nevelés a 
művészetek eszközével Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok 
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VII.2.1. Vers, mese, dramatikus játékok 

A tevékenység célja: 

 a gyermekek erkölcsi-szociális, esztétikai és intellektuális érzelmeinek gazdagítása,  

 személyiség-fejlődésük, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a csodákkal teli 

meseélményekkel, mesefeldolgozásokkal, és a mondókák, versek zeneiségével, 

rímeinek csengésével  

 A mindennapi mesélés, mondókázás, verselés, és a mesefeldolgozásokban 

megjeleníthető művészetek komplexitása gazdagítsa a gyermeki szabad önkifejezés 

lehetőségét, a lelki harmóniát, amelyben a belső képalkotási folyamatuk 

megerősödik, óvodás szemléletük, világképük formálódik. 

Az óvodapedagógus feladatai:. 

 A felhasznált irodalmi anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő összeállítása 

 3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos és új művészeti komplex tartalmi formák, 

munkaformák és módszerek biztosítása a vers, mese, dramatikus játéktevékenység 

minőségének fejlesztéséhez; 

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel. 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő összeállítása 

Az óvodás gyermekeknek bemutatható, megtanítható irodalmi alkotások között elsődlegesek 

a népköltészet csodái, mely a magyar népi kultúra gyökereit hordozza magában. A népi 

gyermekköltészet remekei közé tartoznak az ölbeli játék, népi mondókák, népi altatók, népi 

játékok, találós kérdések, közmondások, népmesék, amelyek mély érzelmet váltanak ki a 

gyermekekből. A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása az óvodapedagógusok 

feladata. Az irodalmi anyagok kiválasztásában érvényesíteni kell a pedagógiai, 

pszichológiai, módszertani elveket, ha azt szeretnénk, hogy e tradicionális gyöngyszemek 

tovább éljenek az óvodában, és a gyermekek nagyon megszeressék és játsszák a 

mindennapjainkban. 

A népi mondókák minden műfaji csoportja kedvelt az óvodáskorban. A kisebbekre mégis a 

legerőteljesebben az ölbeli játékok hatnak, melyet a szeretett óvodapedagógusaikkal és a 
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nagy társaikkal együtt játszhatnak. Az óvoda minden napján biztosítani kell a gyermekeknek 

minden fajtáját, ezért minden óvodapedagógus folyamatosan gazdagítja repertoárját, hogy 

bármikor jót tudjon játszani a gyermekekkel, különböző helyzetekben. 

Az egyszemélyes mondókák: a napcsalogatók, esőüdvözlők, nyelvgyakorlók, nyelvtörők, 

állatcsalogatók is a kicsik kedvencei. Ebből is legyen nap mint nap élménye a 

gyermekeknek! A csoportos játékok dramatikus jellegű, párbeszédes műfajainak is ők az 

élvezői. Mivel ezek könnyen tanulhatók, növeljük számukat a tervezés során. Az irodalom 

gazdag tárához tartoznak a népi altatók is, amely szívesen mondogatott az alvás előtt, a 

ritmikus szövege miatt. Ezek fokozzák a gyermekek ritmus iránti érzelmeit, és kialakítják a 

versszeretetüket. A nagyobb óvodásoknak is vannak mondókáik. Ilyenek a kiolvasók. A 

kiolvasók is meghatározott funkciójú mondókák, csak ezek mindig a játékok előtt, a 

játékokkal szoros kapcsolatban fordulnak elő. 

A találós kérdések mindig lelkesítik a nagyobb óvodásokat.  

A program szorgalmazza a közmondások megismertetését is. Az óvodapedagógusok 

negyedévenként egy-egy közmondás jelentéstartalmát is megismertetik a gyermekekkel, 

amelyiket a környezetük is használ. Így azt is megtanulják, mikor mondhatják egymásnak, 

testvérüknek, szüleiknek a népi bölcsességet. 

Az óvodáskor személyiségfejlesztésének másik nélkülözhetetlen népköltészeti műfaja a 

népmese, amely a teljes óvodai életet behálózza. Az eredményes mesefeldolgozásokat az 

tükrözi vissza legjobban, ha a gyermekek a szabad játékukban újra játsszák, újra átélik a 

mesét. A mese kiválasztásához figyelembe kell venni a gyermekek fejlődéspszichológiai, 

érési sajátosságait, a gyermeki érdeklődés szakaszosságait.  

A 3-7 éves gyermekeknek szóló irodalmi műfajok között helyet kapnak a műköltészeti 

alkotások: a klasszikus és kortárs mesék, reális történetek és lírai vagy epikus elemeket 

tartalmazó gyermekversek. 

Az óvodapedagógusok évente, évszakonkénti lebontásban tervezik meg az irodalmi 

anyagukat, hogy a sok lehetőségből a legszínesebb, leggazdagabb tervezettel rendelkezzenek 

a gyermekek „ah” élményeinek biztosításához 

3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos és új művészeti komplex tartalmi formák, 

munkaformák és módszerek biztosítása a vers, mese, dramatikus játéktevékenység 

minőségének fejlesztéséhez  
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Az óvodába kerülő 3 éves gyermekek első igazi egyéni versélménye a mondókákhoz, ölbeli 

játékokhoz tapadnak. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok felettébb nagy 

élvezetet jelentenek a gyermekeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes 

biztonságérzetben hallgathatják. Ez a többször átélt fizikai kontaktus, sokat jelent a gyermek 

és a felnőtt érzelmi egymásra találásában.  

A befogadás időszakában minden gyermeknek a jeléhez kiválasztott „én mondókám, én 

versem” saját irodalmi anyaga, amit albumokba téve nézegethetnek vagy nyaklánc 

formában magukra ölthetnek. 

Lehetőséget teremtünk a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. A gyermekek az 

óvodapedagógussal együtt sokszor ismétlik az állathívogatókat, napcsalogatókat, de 

sohase keltjük bennük a gyakorlás érzetét. 

Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan rászoktatjuk a gyermekeket a mese 

figyelmes végighallgatására. Egy mesét kéthetes mesefeldolgozásban hozunk közel a 

gyermekekhez. Első héten a mesehallgatásé a főszerep, a második héten pedig a mese 

feldolgozásé. A tevékenység szervezett tanulási formája a közvetve kötelező forma, amely 

azt jelenti, hogy sohasem kötelezzük a gyermekeket, hogy egyszerre üljenek be a mesetérbe. 

Helyette, a szabad játékidőben, a mesetevékenység kiválasztott időpontjában az 

óvodapedagógus a gyermekeknek felteszi a meseszignálját, amely jelzi, hogy valami csoda 

történik majd a mesekuckóban. Az óvodapedagógus a mesekuckóba érkező gyermekeket 

folyamatosan elhelyezi a mesepárnákon, s mikor minden gyermek megérkezik a mesetérbe, 

meggyújtja a gyertyát, elvarázsolja a gyermekeket meseországba, és elmeséli a mesét. A 

gyertya addig pislog, míg a mese véget nem ér. A mese mélyítése érdekében mindennap 

történik valami. Például, minden nap megérkezik egy szereplő, s annak jelképes 

szimbólumai, amelyeket az óvodapedagógus elhelyez a mesekosárba vagy a mesetarisznyába 

vagy a meseasztalra, hogy ott legyenek a gyermekekkel, elővehessék és játszhassanak velük. 

A második hétre már tudják a gyermekek a mese történetét, ismerik a szereplőket, tudják, 

hogy mi a szerepük a mesében, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A második héten az óvodapedagógus a gyermekekkel együtt kijelöli a mese színtereit, és 

egyszerű szimbólumokkal meghatározza azokat, valamint a helyszíneken lejátszódó 

történetet minden gyermek kipróbálhatja. Arra is törekszik, hogy a szereplők felvegyék azt a 

megkülönböztető egyszerű leplet, fejdíszt, amiről minden gyermek felismerheti a mese 

szereplőit. Mindennap gazdagodik a mese. Hol a mese hangjaival, amelyeket különböző 

eszközökkel létrehoznak, hol pedig a zenei aláfestő zenével, hol pedig a narrátorral, aki a 
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teljes mesét összefogja. Ha ezzel készen van, már csak arról kell gondolkodni, melyik 

felnőttet, csoportot ajándékozzuk meg a meseszínházunkkal, kinek szeretnénk örömet 

szerezni a mi közös mesélésünkkel. 

A mese továbbélése érdekében a mese kellékeit a mesekuckóban tartjuk, hogy a gyermekek 

a szabad játékukban is elővehessék, magukra ölthessék és eljátszhassák. Vannak mesék, 

amelyeket a gyermekek sokáig játszanak, de vannak olyanok, amelyek kevesebb időt élnek 

meg a gyermekek szabad játékában. Ezek pedagógiai tanulságként felhasználhatók, 

elemezhetők, hogy vajon miért lehet ez. 

Az óvodapedagógus a mese feldolgozásához használja a dramatikus játék módszereit, 

amelyek mélyítik a mese erkölcsi mondanivalóját, és segítenek a gyermekeknek megszólalni 

a mese feldolgozásában. Ezek a módszerek tovább erősítik a gyermekek mesetudatát, 

meseélményét, és nem öncélúak. A mesében a legfontosabb, hogy minden gyermek 

szereplője legyen a mese történetének, és ne kívülállóként lássa és hallgassa a társai játékát. 

Az óvodapedagógus a vers, mese, dramatikus játékok illusztrálásához csak olyan 

kellékeket használ, amelyek elősegítik a képzeleti képek előhívását, s a meséhez való erős 

kötődés kialakulását.  

A másik kiváló mesefeldolgozó módszer a bábjáték, amelynek lényege, az élettelen 

anyaggal az élet valóságának ábrázolása, megjelenítése. 

Olyan szereplési forma, amelyben pozitív hatások dominálnak, mint az önbizalom növelése, 

a fantázia kiszélesítése és a közösségi élmény. A bábozáskor csak a báb jelenik meg a 

színpadon, s nem a gyermek. Így a bábjáték során a félszeg, gátlásosabb gyermekek is 

szívesen szerepelnek. A komplex nevelő hatásokat a bábjáték módszere tökéletesen 

biztosítja, mert erős ingerhatású az azonosuláshoz, s megmozgatja a gyermekek képzeletét. 

A gyermekeket a bábjátékra is meg kell tanítani.  

A könyvek megszerettetése érdekében a gyermekek a nyugodt mesekuckóban 

lapozgathatnak leporellókat, színes képeskönyveket, s elhozzák otthonról kedvenc 

könyveiket is, hogy megmutathassák egymásnak. 

A kisebb óvodások megismernek 10-12 ölbeli játékot, mondókát, verset és 8-10 új mesét 

egy nevelési év alatt. A meséket a kéthetes megismerési folyamatban dolgozzák fel, hogy 

később is minél többször ismételgessék. A tervezett mondókákon, verseken és meséken túl 

az alvásidőben, egy-egy népi altatót, verset vagy rövid mesét olvasunk fel a gyermekeknek, 

hogy nyugodtan álomra hajthassák fejüket. Ezzel is gazdagítjuk a gyermekek irodalmi 
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élményét. A nagyobb gyermekek már kevesebbet alszanak, nekik folytatásos mesét is 

tervezünk. 

A nagyobb óvodásokban kialakul a mese, vers szeretete. Igénylik, izgatottan várják az 

óvodapedagógusok meséit. A gyermekek arcán megjelenik a belefeledkező áhítat, figyelő 

ámulat. Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, 

kiolvasók ismételgetése. Az új versek kapcsolódnak a gyermekek élményeihez, 

tapasztalataihoz, hangulatához. A nagyobb gyermekek ismételgetik az előző években tanult 

verseket, meséket is, valamint 5-6 mondókát, 6-8 verset tanulnak, és 10-15 mesét 

dolgozzanak fel.  

A versek tanulását mikrocsoportos formában szervezzük meg, ahol a gyermekek 

kiválaszthatják a megajánlott versek közül, hogy melyiket szeretnék megtanulni. A 

verstáblájukon jelölik a jelükkel, hogy melyik verset választották ki maguknak. A verseket 

az óvodapedagógussal egyenként ismételgetik, hogy a szövegfonetikai hatáselemeket, és a 

magyar hanglejtést alkalmazni tudják.
17

  

Lehetőség szerint nem szavaltatjuk a gyermekeket egyszerre. Kerüljük az éneklő, kántáló 

közös versmondásokat.  

A nagycsoportos korú gyermekek fantáziája, szövegemlékezete egyre jobb. Ezért 

próbálkozási alkalmat adunk a gyermekeknek a mese önálló elmondására.  

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versek, mesék és a dramatikus játékok 

segítségével 

A nyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, melyet 

az óvodapedagógus utánzásra késztető, szemléletes, képszerű bemutatása teremt meg. Az 

óvodapedagógus magával ragadó meseelőadása a záloga annak, hogy az irodalom nyelvi-

stilisztikai eszközei nagymértékben fejlesszék a gyermeki beszédet és a kommunikációt. 

Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a szavak helyes kiejtését, a tiszta beszédhallást.  

A népi mondókák és gyermekversek ismétlése hatásosan segíti a beszédészlelés és 

beszédmegértés fejlődését. A gyermekek ezen irodalmi műfajok segítségével gyakorolják 

a helyes légzést, a helyes ejtést, artikulációt, egyes beszédhangok, hangkapcsolatok 

törvényszerűségeit, mint a hasonulás, összeolvadás, rövidülés, hangkiejtés stb.  

                                                 
17

 Tóth Ágnes (2007): Vers az óvodában. Egyéni verstanulás módszerei. Óvónők kincsestára. C.2.15. Raabe 
Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest 
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A versek ismétlése alkalmat teremt a gyermek számára a beszédtempó, ritmus, hangsúly, 

hanglejtés gyakorlására. A dramatizálható népi mondókák, népmesék felkeltik a 

gyermekek beszélőkedvét, beszédfantáziáját, a beszédindítást. A gyermekek 

megtanulhatják a fonetikailag változatos felépítésű, muzikális szavakat, a szófajok 

legkülönfélébb változatait, a hangok stílusjegyeit, azok érzelemkeltő hatásait, 

színeffektusokat közvetítő szavakat, szókapcsolatokat, a hangfestő-, hangutánzó-, rokon 

értelmű igéket, ikerszavakat, valamint a nyelvi komikum, humor verbális példáit.
18

 

A népköltészeti alkotásokból, a népmesékből a gyermekek sok új régies-népies fogalmat 

ismerhetnek meg, hiszen a népmese a magyar nyelv kincsestára. A bábjátékban, dramatikus 

játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket, a dramatikus helyzetek 

pedig lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, a szerepek megformálására és az 

önálló mesemondásra. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a három nevelési évben hallott mondókákat, verseket, meséket;  

 mesélés, bábozás, dramatikus játékok szokásait, szabályait; 

 a mikrocsoportos és egyéni verstanulás kialakított szokásait, szabályait; 

 a vershez, meséhez kapcsolódó hívó képeket. 

A gyermek képes: 

 a hívóképek alapján önállóan felidézni az egyszerűbb verseket, rigmusokat; 

 a meséket helyes artikulációval és jó szövegfonetikai hatáselemekkel elmondani; 

 figyelmesen mesét hallgatni; 

 meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással kifejezni;  

 aktívan, cselekvően részt venni a mesefeldolgozásban; 

 a „mi mesénk” megkezdett gondolatmenetét folytatni; 

 az átváltozás eszközeit, díszleteket, a félkész játékeszközöket használni; 

 elfogadni önmagát, társait különböző szerepekben;  

 mesék jeleneteit rajzban kifejezni; 

 egyszerű bábokat készíteni. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 örömmel ismételgeti a verseket, rigmusokat; 

 várja, igényli a mesehallgatást; 

                                                 
18

 Gágyor József (2003): Csúfondáros könyv. Mátyusföldi népi csúfolók. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 5-164. p. 
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 örömmel mesél, bábozik, dramatizál az óvoda kisebb gyermekeinek;  

 ötletei vannak a mesefeldolgozáshoz, amely láthatóan boldoggá teszi őt; 

 a kitalált mesék „AH” örömmel töltik el; 

 mosolyra derül helyzet- és jellemkomikumokon, szójátékokon. 

VII.2.2. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás 

A tevékenység célja: 

 A zenei anyanyelv megismertetése, megszerettetése az ölbeli játékokon, közös 

éneklésen és a közös énekes gyermekjátékokon-táncon keresztül, amely a zene szép 

magvával felkelti a gyermekek zenei érdeklődését. 

 Az érzelem gazdag tevékenységen keresztül a gyermekek zenei képességfejlesztése 

is megvalósul, mely utat nyit a zenéhez való mélyebb, pozitív viszonyulás 

kialakulásához.  

 A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely a nemzeti, 

nemzetiségi, etnikai hovatartozás figyelembevételével is formálja a gyermekek zenei 

ízlését, és nagymértékben befolyásolja esztétikai fogékonyságát.  

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő kiválasztása. 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető zenei képességek fejlesztése kreatív, játékos 

módszerekkel. 

 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a zenei tevékenység segítségével.  

A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő kiválasztása 

Óvodai zenei nevelésünk során a gyermekeket „csak tiszta forrásból” tápláljuk, neveljük, 

hogy megismerhessék saját zenei anyanyelvüket és felelünk azért, hogy e minőségi kultúrát 

magukba szívhassák. Ezért a zenei anyag összeállítása kardinális szempont óvodánk 

gyakorlatában. Elsők között szerepel az életkornak és a csoport fejlettségének megfelelő 

zenei anyagok kiválasztása, melybe beletartozik a zenei hangkészlet, dallamfordulatok, 

játékformák tudatos megválasztása. Ezt követi az évszaknak megfelelő zenei anyagok 

összegyűjtése, mivel a tervezésünket az évszakok és a jeles napok tartalmi köre határozza 

meg.  
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A kisebb gyermekeknek kezdetben elsősorban ölbeli játékokkal (arc-, kéz-, ujj-, 

lábjátékok, lovagoltatók) szerzünk igazi örömöt, zenei élményt, melyet velünk együtt 

közösen játszanak ”anyaöl melegében”, szemtől szemben.  A szeretetkapcsolat, a 

biztonságérzet kialakításának egy láncszeme e tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei 

élmény. Az ének-zenei nevelésünkben is megjelenik „az én mondókám, énekem” 

személyes művészeti ajándék, amit a befogadás első napján ajándékozunk minden egyes kis 

óvodásnak. A féléves befogadás végén ez lesz a gyermek első mondókája/éneke, amit el tud 

önállóan mondani/énekelni a szüleinek és a nagyszülőknek. A kisebb gyermekekben a 

mondókázás is nagy örömöt vált ki, amelyben a ritmus, lüktetés, hangsúly, szöveg, mozgás, 

hanglejtés közvetít erős érzelmeket a közös játékban. Ezeket álló helyzetben vagy ülve 

mondogatjuk, figyelve egymás játékos mozdulatait. A mondókák zenei értéke egyenlő a 

gyermekdalokéval! 

A kisebb gyermekeknek egyszerű, 2-3-4 hangból álló olyan gyermekdalokat választunk, 

melyek 2-4 motívumból állnak, ezekhez mozdulatokat találunk ki, mert akkor élvezetesebb a 

játék. Énekes játékokat a kicsikkel állókörben, játékos mozdulatokkal kísérve játszunk. 

Jeles napokra, ünnepek köszöntésére egy-egy komponált gyermekdal megtanítása elég, 

ahol nagyon fontos az igényes műválasztás.  

A 4-5 éves gyermekekkel - a kedvelt mondókák mellett - még mindig játszunk ölbeli 

játékokat. Ők már képesek arra, hogy a népi eredetből merítő pentaton dallamok mellett dúr 

hexachord (l-s-f-m-r-d) hangkészletű énekes játékokat énekeljenek, amelyekkel mozgásuk is 

jól fejleszthető. Gyakran játszunk velük csigavonal, hullámvonal létrehozására és 

szerepcserére épülő játékokat. Dalaikban, mondókáikban a negyed ritmusképleteken túl már 

megjelenhet a szinkópa is. Az alkalmi dalokat igyekszünk úgy kiválasztani, hogy azokhoz 

lehessen kitalálni játékos, utánzó mozdulatokat. 

A nagyobb gyermekeknek is olyan helyzetet teremtünk, hogy minél gyakrabban 

játszhassanak ölbeli játékokat, és mondogathassanak mondókákat. Ők már képesek arra, 

hogy nehezebb pentaton vagy dúr hexachord hangkészletű dallamfordulatokat 

megtanuljanak, és nyolcad, negyed ritmusértékeken túl a szinkópát és a triolát is 

megismerhessék. Az énekes játékok anyaga is összetettebb lehet. A megismert csigavonalat, 

hullámvonalat, szerepcserére épülő játékokat felválthatják a leánykérő-lakodalmas, kapus, 

hidas játékok és az alakoskodó, huncutkodó, egymást megtréfáló játékok. Az 5-6-7 éves 

gyermekek megismerhetnek ölbeli játékokon és mondókákon kívül kiolvasókat is, 

amelyeket különböző játékhelyzetekben - pl. kisebb gyermekekkel történő játék közben is-

jól alkalmazhatnak.  
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A zenehallgatáshoz olyan műveket válogatunk minden korcsoportban, amelyek felkeltik a 

gyermekek érdeklődését a nemes, értékes zene iránt és megfelelő zenei értéket képviselnek. 

Elsősorban élethelyzethez, szituációkhoz kapcsolva tervezzük meg a zenei 

élményközvetítést.  

A programunk sok lehetőséget teremt zenehallgatásra. Óvodánkban már reggel halk, finom, 

nyugtató hatású zene várja a szülőket, gyermekeket, hogy a reggeli feszült állapotot lazítani 

tudjuk. Az évszakonként megszervezett ovikoncertek is azt szolgálják, hogy zenei 

élményhez jussanak a gyermekeink, amit óvodánkban a zenéhez legjobban értő 

óvodapedagógus tervez meg és vezet le. A gyermekek élethelyzetben élik át a zenehallgatás 

csodálatát, ahol főleg érzelmi hatású magyar népdalokat éneklünk, de a zenehallgatásra szánt 

művek között megjelennek kortársművészeti alkotások, rokon- és más népek dalai, 

klasszikus vagy népi hangszeres bölcsődalok, altatódalok, magyar és külföldi énekes, 

hangszeres komponált műzene, kánonok, az óvodás gyermek befogadóképességének 

megfelelő kétszólamú énekes és hangszeres darabok, valamint a klasszikus műzene 

szemelvényei is. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál - amennyiben a gyermekcsoport összetétele 

indokolja - figyelembe vesszük a gyermekek nemzeti etnikai kisebbségi hovatartozását. 

Fontosnak érezzük, hogy a más népi kultúrából hozzánk kerülő gyermekek szabadon 

megőrizzék nemzeti identitásukat, önnön nemzeti kultúrájuk sajátos gyökereit. Az adott 

népcsoportra jellemző népdalok, nemzeti nagyjaik zenei alkotásainak felkutatásával, 

mindennapjaikban való megjelenítésével életszerűvé tesszük azokat, így is segítve nemzeti 

öntudatuk fejlődését, megőrzését. Ilyen módon elérhetjük, hogy az óvodában töltött évek 

alatt, a felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé váljon a gyermekek 

mindennapi tevékenységének.  

A 3-6-7 éves korban tervezhető zenei képességek fejlesztése kreatív, játékos 

módszerekkel  

A szakemberek által kidolgozott elmélet szerint pontosan látjuk, hogy a zenei képességek 

akkor fejlődnek jól óvodáskorban, ha a gyermekekkel mindennap énekelünk. Ezért már a 

kisebb óvodások megtanulnak 5-6 mondókát, ölbeli játékot és 10 énekes gyermekjátékot. A 

rövid mondókák, dalok 2/4-es üteműek, negyed és páros nyolcad ritmusképletekre épülnek. 

E kor legjellegzetesebb játéka az ölbeli játék. A nagyobb óvodások néhány mondóka 

mellett, akár 20 énekes anyagot is megismerhetnek egy év alatt. Ezek adják az alapot a 

képességek fejlesztéséhez, különösen akkor, ha azokat készségszinten megtanulják.  
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Az éneklés az egyik legfontosabb kodályi irányelv, melyre fokozottan odafigyelünk. Az 

éneklési készség fejlesztése a gyermek utánzási vágyán alapszik. A tiszta éneklés 

kialakulásának hosszú folyamatában a sok ismétlés hozhat eredményt. A készségfejlesztést 

szolgáló dallamokat, hallás útján tanítjuk az óvodában. Ezért rövid, kis hangterjedelmű 

dalokat és játékos, tréfás énekmotívumok többszöri utánzását várjuk el a gyermekektől. A 

tiszta éneklést segíti, ha a dalokat megfelelő hangmagasságon énekeljük. A kisebb 

óvodások esetében az egyvonalas D-H, a nagyobbaknál az egyvonalas C és kétvonalas D’ 

abszolút hangok közötti hexachord hangterjedelmet jelenti. Hangvillát vagy hangsípot 

használunk, hogy kezdő hangot mindig megfelelően tudjuk megadni, és ha azonos 

hangmagasságban indítjuk a dalok kezdő hangját, akkor a gyermekek könnyebben átveszik. 

A gyermekek tiszta éneklését nagymértékben segítjük, ha minél többet énekeltetjük őket 

egyenként. Az éneklés kitárulkozás, a belső érzés kivetítése. Személyes példát mutatunk a 

tiszta énekléssel, az egyöntetű, középerős, jó artikulációs énekkel, valamint buzdító 

értékeléssel. Így a gyermekek fokozatosan hozzászoknak, hogy bátran, bármikor meg 

tudjanak szólalni énekelve. Kodály Zoltán alapvető tétele szerint minden gyermek zenei 

hallása fejleszthető, ezt mi is így valljuk. A gyenge hallású gyermeknél a leglényegesebb, 

hogy mindig énekeljen a többiekkel, és az óvodapedagógusokkal is tagoltan, lassan egyszerű 

dalokat. A gyermeknek tudnia kell arról, hogy mélyebben vagy magasabban énekel, de ezt 

átmeneti állapotként kezeljük, és bizalomelőleget adunk neki, hogy ez megtanulható.  

A hallásfejlesztés énekléssel indul, és arra épül. Három év alatt tanult zenei anyagaink 

alkalmasak az akusztikus és belső hallás fejlesztésére. Az akusztikus hallás fejlesztése 

során zenei fogalompárokat vizsgáltatunk a gyermekekkel. Ezeken keresztül ismerik meg a 

magas, mély relációt. A magas és mély hang különbségét a kisebb gyermekek oktáv 

távolságban vizsgálják, míg a nagyobb gyermekek a kvint és terc távolságokat figyelik 

meg. Az érzékeltetéshez kis hangterjedelmű dalokat választunk és a különbséget térben, 

függőleges irányban érzékeltetjük. A hallásfejlesztés területének kedvelt játéka a dalok 

dallamvonalának kézzel való követése, bemutatása. A gyermekek a jóízű játékok közben 

közvetve szerzik meg a zenei készségeket és ismerik meg az alapfogalmakat.  

A hangerő érzékeltetése, a halk és hangos különbségének megismertetése. A kisebb 

óvodások megfigyelik a csendet, egymás hangját, a környezet hangjait és a dallamjátszó 

hangszerek hangszínét. A nagyobbak próbálkoznak halkabban, hangosabban beszélni, 

mondókát mondani, énekelni, és azt térben vízszintesen a két kezükkel érzékeltetni, valamint 

a halk és hangos, gyors és lassú fogalompárokat együtt gyakorolni.  
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A belső hallás fejlesztéséhez szükséges, hogy a gyermekeknek legyen zenei emlékezetük, 

ismerjenek sok szép óvodás dalt, és azt teljes biztonsággal tudják. A belső hallás 

fejlesztésének egyik játéka a dallamfelismerés. Ehhez a játékhoz olyan dalokat, énekes 

játékokat választunk ki, melyek nem hasonlítanak egymáshoz. A dallamfelismeréshez 

kezdetben a teljes dalt énekeljük el a gyermekeknek, később viszont lehet, hogy már az első 

zenei motívumról, majd a középső vagy végső motívumokról is felismerik a dallamokat. A 

zenei emlékezetet jól fejleszti a dallambújtatás. Az akusztikus, hallható és a belső, néma 

éneklés nagy figyelmet kíván. Kezdetben motívumonként váltunk úgy, hogy a hallható jelzés 

a megelőző negyeden szólaljon meg. Ezt a képességfejlesztést végig kísérjük egyenletes 

lüktetéssel, hogy ne boruljon fel a játék. A nagyobb gyermekek kedvenc zenei játéka a 

motívum visszhang, melyben egyszerű dallamfordulatot visszaénekelnek, majd kitalált 

dallammal, szöveggel csoportosan és egyénenként játsszák. Ezek a játékok is segítik a 

gyermekek tiszta éneklésének alakulását.  

A ritmusérzék fejlesztése az óvodában a mondókák, gyermekdalok és azokhoz kapcsolódó 

mozgás kölcsönhatásában fejlődik, ami kimondottan a zenei tevékenységeink 

mozgatórugója. A kisebb gyermekek, ahogy belépnek az óvodába, az ölbeli játékok során 

magukba szívják, megismerik az egyenletes lüktetést, mert minden játékukat ez kíséri. Ezért 

sokfajta játékos mozdulatot találunk ki a gyermekeknek, hogy ezt a lüktetést megérezzék és 

maguktól is játsszák, így később mozgásukban megjelenik majd a lüktetés ereje. Az 

egyenletes járás alapja az énekes játékok, gyermektáncok, táncos lépések esztétikus 

megjelenésének. Ezért a nagyobb gyermekek fejlesztését is végigkíséri az egyenletes 

lüktetés hallható gyakorlása, amely a szabályosan ismétlődő súlyokat, mérőket rögzíti, mert 

csak e képesség megszerzése után tudjuk könnyen megtanítani a mondókák és dalok 

ritmusát. A ritmus tanítását akkor kezdjük el a nagyobb óvodásoknál, amikor már biztosak 

ez egyenletes lüktetésben és a motívum hangsúlyban, mert így könnyen kiemelik a dalok 

ritmusát. A ritmusfejlesztés eredménye, hogy meg tudják különböztetni és képesek 

érzékeltetni az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a mondókák, dalok ritmusát. 

A ritmusérzék fejlesztéséhez ritmushangszereket és többféle népi ritmuseszközt használunk 

és barkácsolunk. Gyakran játszunk a gyermekekkel zenei formaérzék fejlesztő játékokat, 

hogy érzékeljék a motívumok hosszának állandóságát. A zenei alkotókészség fejlesztése 

érdekében minél több lehetőséget teremtünk a gyermekeknek, hogy zenei képességfejlesztő 

játékokat, énekes játékokat sokféleképpen el tudjanak játszani, egy-egy zenei feladatot 

többféleképpen oldhassanak meg. A nagyobb óvodások mozgásfejlettsége és szabálytartó 

képessége megengedi, hogy a jeles napokra, táncos lépésekből egyszerű gyermektáncot 
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állítsunk össze, hogy ezzel is felidézhessük a múlt szokásait. Ehhez kitalálunk és 

megismertetünk a népi hagyományból eredő egyszerű táncos lépéseket, amit a felnőtt minta 

utánzásával követni tudnak, mely alapja lesz az ünnepi táncházaknak. Óvodánk egyéb 

rendezvényeire zenés kreatív játékokat találunk ki, népi vagy klasszikus szép zenére. Ezek 

a játékok a művészetek komplexitásának nagy lehetőségét hordozzák magukban, és erős 

érzelmi hatást váltanak ki a gyermekekből. Kreativitást fejlesztő, zenei alkotókedvet fokozó 

módszereinket a zenei tehetségműhely programjában is kamatoztatjuk. A zene területén, 

átlagon felül teljesítő, a zene iránt érdeklődő és kreatív gyermekek, egy-egy élmény teli 

témakörben játszhatnak zenei kérdés-felelet játékot, „Kedvenc mondókám 

megzenésítése” játékot, alkothatnak dallamot egy rövid mesére, új gyermektáncot 

farsangra vagy névcsúfolókat kreálhatnak saját nevükhöz, melyet megzenésítenek. 

Lehetőséget adunk, hogy metallofonon is játszhassanak, zenekart hozzanak létre, mert a 

gyorsabban fejlődő 5-6-7 éves gyermekek már képesek arra, hogy néhány hang hangkészletű 

dallamot hangszeren megjelenítsenek.  

A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása 

A zenei nevelés szervezett tanulási formája kötetlen és kötött jellegű elemekből áll. A 

gyermekek zenei képességfejlesztése mikro csoportos munkaformában működik a zenei 

kuckóban, ahol a gyermekek 6 fős csoportban együtt játszanak. Ilyen kis létszám mellett a 

gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve, eredményesebben tudunk fejleszteni, 

valamint lehetőségünk van arra is, hogy félévenként minden zenei feladatot 

kategóriarendszeres megfigyeléssel diagnosztizáljunk, és nyomon kövessük a gyermekek 

egyéni zenei képességeinek alakulását, fejlődését. A kötött jellegű, szervezett énekes 

gyermekjátékot a délelőtti levegőzés előtt az udvaron, vagy rossz idő esetén a 

csoportszobában tartjuk, ahol elég hely áll rendelkezésre, és figyelünk arra, hogy semmi se 

szakítsa meg az önfeledt, élmény teli közös játékot. Az új játékokat utánzásos tanulás szerint 

sajátítják el a gyermekek, az óvodapedagógusok mintája alapján.  

A zenehallgatási lehetőségeket mindig különböző tevékenységekhez és olyan helyzetekhez, 

szituációkhoz kapcsoljuk, ahová illik. Lehetőséget teremtünk a délutáni órákban is, hogy a 

gyermekek kedvük szerint megnézhessenek, meghallgathassanak néhány perces kórusművet, 

hangszereken megszólaltatott klasszikus műzenét. Az 5-6-7 éves gyermekeknek, akik a 

tehetségígéretük szerinti beválogatáson túljutottak, zenei tehetségműhelyt tartunk heti egy 

alkalommal, heti rendbe beépített időkeretben.  

A programhoz évszaki hangversenyek is társulnak, melyek az évszakok befejezéseként 

szerveződnek. Ezen elsősorban zeneiskolások, zenetanárok, városunkban élő művészek, 
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szülők, nagyszülők adnak elő igényes zenei darabokat, amelyek felkeltik a gyermekek zenei 

érdeklődését. A zenei élményeket közvetítő koncertek 20-30 percesek, interaktívak, 

melyekbe érdekes zenei játékokkal, tevékenységekkel vonjuk be a gyermekeket. Az ének-

zene iránt fokozottan érdeklődő gyermekek fejlesztése zeneovi keretein belül történik.  

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a mondókákkal, énekes játékokkal, 

dalokkal és a zenei készségfejlesztő játékokkal 

Az óvodai zenei nevelés és az anyanyelvi fejlesztés között szoros kapcsolat van. Az éneklés 

nagy jelentőséggel bír a beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztésében. A gyermekek 

lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, énekek ismételgetése 

segíti a hangzók helyes megformálásának gyakorlását, a helyes artikulációt, a szavak szép, 

pontos, kiejtését. A beszédtechnika kialakításában, az esetleges beszédhibák javításában is 

nagy szerepet játszik a mondókázgatás és az éneklés. Az éneklés, az énekes gyermekjátékok 

a beszéd és a gondolkodás együttes fejlődését fokozva segítik a fogalomalkotást, gyarapítják 

a gyermek szókincsét. A zenei tevékenységek lehetővé teszik a választékos kifejezések és a 

párbeszédek gyakorlását. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, 

hangerejének utánzása optimális esetben megérezteti a nyelv kifejező erejét, szépségét. Az 

éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segíti a magán-és 

mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. Az énekes játékok szövegének gazdag képi világa 

alkalmat teremt a szókincs bővítésére. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak 

eredményes megvalósítása, megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

A nevelőtestület kidolgozott, elfogadott normarendszerrel működik. (melléklet) 

 Az ÉZO mondóka és dalanyag gyűjteményének korcsoportonkénti ajánlása. 

 Komolyzenei ajánlás zenehallgatáshoz. 

 Zenei képességeket fejlesztő játékok. 

 Zenei képességek szintjét mérő lap. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a három nevelési évben hallott mondókákat, énekeket, énekes játékokat; 

 az egyenletes lüktetés, dalritmus, motívumhangsúly érzékeltetésének csoportban 

alkalmazott formáit; 

 a hallásfejlesztés és ritmusfejlesztés eszközeinek használatát; 

 a zenei tevékenységek elfogadott szokás- és szabályrendszerét. 
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A gyermek képes: 

 az énekes játékot lendületesen, harmonikus mozdulatokkal játszani; 

 gátlások nélkül, egyedül énekelni; 

 zenét elmélyülten hallgatni; 

 a zenei fogalompárokat megkülönböztetni; 

 ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni; 

 az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát és a motívum hangsúlyát összekapcsolni; 

 egyenletesen járni, alkalmazkodni társaihoz; 

 finom, kifejező mozdulatokra; 

 bármelyik társát elfogadni, választani a különböző szerepekben; 

 a hívóképek alapján felidézni a mondókákat, az énekes játékokat és a műdalokat. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy 

 élvezettel játszik énekes játékokat, melyben képes cinkosságot vállalni; 

 szívesen énekel egyedül és kisebb csoportokban társaival; 

 élvezettel hallgat értékes, neki való klasszikus zenét; 

 örömét leli a ritmusok, dallamok, játékok rögtönzésében; 

 gátlások nélkül dudorászik, énekel a csoportban; 

 szereti és élvezi a mikro csoportos zenei képességfejlesztő játékokat; 

 „AH” élménye megmutatkozik az ovikoncerteken.  

VII.2.3. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A tevékenység célja: 

 A gyermekek a gyermekek élményeinek, tapasztalatainak és fantáziavilágának képi, 

szabad, kreatív önkifejezése.  

 A gyerekek rér-forma-színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép 

iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 

 Az ovi-galéria programja adjon mindennapi lehetőséget a műalkotásokkal való 

találkozáshoz, hogy művészeti élményben részesüljenek mind a gyermekek, 

felnőttek, szülők az óvodában. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító, formáló tevékenységek tartalmának, 

minőségének folyamatos, differenciált fejlesztése. 
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 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során. 

A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az 

eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és a könnyen kezelhetőség szem előtt 

tartása szükséges. Az óvodapedagógusok a gyermekekkel együtt gyűjtik a természet 

kincseit, a környezetükben található újrahasznosítható különböző anyagokat, hogy minél 

változatosabb alkotásokat tudjanak készíteni. A különböző mennyiségű anyagok 

elhelyezéséhez tároló helyekre van szükség. 

Az alkotó-alakító tevékenységekhez az a megfelelő hely, ahol a mozgó gyermekektől védett 

az alkotók köre. Ezért az óvodapedagógus állandó művészeti alkotósarkot, teret hoz létre a 

csoportjában, ahová összegyűjti a tevékenységhez szükséges összes eszközt a gyermek 

szemmagasságában, elérhetőségében. A munkaasztalt úgy alakítjuk ki, hogy maximum 8 

gyermek egyszerre kényelmesen elférjen, és közel legyenek hozzá az alkotáshoz szükséges 

eszközök. Ez az alkotótér a gyermeknek a szabad játéktevékenységében is mindig 

rendelkezésére áll.  

Az óvodapedagógus által irányított rajzos tevékenységekhez mindenkor biztosítja az 

élmény- és tapasztalatszerzést, ezen belül a pontos, részletes megfigyelés lehetőségét, 

hogy a gyermek inspirálva legyen az élményeinek, tapasztalatainak vizuális kifejezésére.  

Az alkotó tevékenységhez olyan légkört biztosít, amelyben a gyermekek szívesen 

bekapcsolódnak az alkotásba, s a sikertelen lépéseiket minden lelki feszültség nélkül 

újragondolják és módosítják.  

Az óvodapedagógus a tevékenységhez elegendő időt biztosít. A gyermekek lehetőleg addig 

alkothatnak, ameddig be tudják fejezni a munkájukat. Ha szükséges, akár délután is 

folytathatják az elkezdett tevékenységüket a délutános óvodapedagógus odafigyelésével. 

Az óvodapedagógus a gyermekeknek egyenként megtanítja az eszközök helyes fogását, 

biztonságos kezelését. A rajzoláshoz, festéshez, mintázáshoz, anyagformáláshoz, szövés-

fonáshoz, batikoláshoz, építéshez, a kézimunka egyéb fajtáihoz, a műalkotással való 

ismerkedéshez az óvodapedagógus végig gondolja a feltételeket, s megteremti még a 

mindennapi szabad játékban is. Az alkotótechnikákra is ugyanez vonatkozik, hogy 

alkotás előtt a gyermekeknek játékos formában meg kell ismertetni, ki kell próbálni az új 

technikákat, hiszen addig képtelen vele bármit is alkotni. A gyermek a mindennapi szabad 
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játéktevékenységben tudja ismételni, begyakorolni az eszközök használatát, és a technikák 

műveletsorait. 

A gyermekek az alkotás folyamataiban köpenyt vagy kötényt használnak, hogy óvják a tiszta 

ruhájukat. 

A művészeti, alkotó térben az óvodapedagógus egy olyan nagyságú minigalériát hoz létre a 

gyermekek szemmagasságában, ahová minden gyermek alkotását ki tudják helyezni a rajzos, 

alkotó tevékenységek befejezése után. A pedagógus ebben a helyzetben olyan légkört 

biztosít, hogy a gyermekek szívesen beszéljenek alkotásaikról, és ki tudják fejezni 

örömüket a saját és társaik által létrehozott produktumairól. Az óvodapedagógus az 

alkotónap délutánján meg teremti a feltételét annak is, hogy a szülők megtekinthessék a 

gyermekük új kreációit, alkotásait. Elemi célunk ezzel, a gyermekek látási érzékenységének, 

megfigyelésének fejlesztése, és az érzelmi nyitottságuknak formálása. A következő heti 

alkotótevékenység előtt az óvodapedagógus összegyűjti a gyermekek alkotásait, és az 

öltözőben található nagy, esztétikus albumba kiteszi a szülőknek, egyéni, inspiráló, elemző, 

értékelő rövid megjegyzéseivel. Így alakítjuk, formáljuk a pedagógus és a szülők közös 

nevelőpartneri kapcsolatát a gyermekek tudatos fejlesztése érdekében. 

A gyermekek alkotási folyamatában az óvodapedagógus mindig a gyermekek köz ül, és 

érthetőenki jelöli azt az izgalmas, élményteli témakört, amelyből kiemel és javasol 

inspiráló témákat (legalább kettőt) a gyermekeknek, hogy választani tudjanak, melyiket 

tudnák megalkotni a témák közül. A kitalált témákhoz az óvodapedagógus legalább kétféle 

eszközt és kétféle technikát is ajánl, hogy ez is válaszható legyen a gyermekeknek. Arra is 

törekszik, hogy egy könnyebb és egy nehezebb technikát, eszközt ajánljon, hogy a 

különböző korú gyermekek képességüknek megfelelően választhassanak az ajánlatokból.  

A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító formáló tevékenységek tartalma, 

minőségének folyamatos, differenciált fejlesztése 

Az óvodába kerülő 3-4 éveseknek lehetővé tesszük, hogy játékos formában ismerkedjenek 

az anyagokkal, eszközökkel, és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Elkezdődik az 

esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség kialakítása, észrevétele, együttesen 

gyönyörködve a saját alkotásokban, a mű-és népművészeti szépségekben. A tevékenységeik 

elsősorban rajzolás, festés, mintázás köré csoportosíthatók. A 3 éves gyermekekre még 

jellemző a firkakorszak. A szándéktalan firka, és a látszólag szándékos forma-firka 

időszakában nem tervezünk témát, ugyanis a gyermek az elkészült firka után fogalmazza 

meg, hogy mit alkotott. A gyermekeknek lehetőséget adunk az élményeiknek, 
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érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra. A képalakításhoz biztosítjuk a 

különböző eszközöket, a megfelelő technikai lehetőségeket, zsírkrétával, festéssel, 

ragasztással, agyagba-homokba karcolással, nyomattal. Segítjük a gyerekek képalakító 

készségének megindulását a szórt elrendezéstől a képelemek, részformák elemeinek 

egymáshoz rendeléséig. 

A gyerekek tetszés szerint vehetnek részt a plasztikai alakításban. Felfedeztetjük a 

különböző tárgyak formáit, anyagok alakíthatóságát: nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, 

gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, tépve, karcolva.  

A legkisebb óvodások is ismerkednek az építés során a különböző tárgyak formáival, 

alakzataival s arról szívesen beszélnek.  

Az óvodapedagógus egyéni differenciálással támogatja a gyermekeket a fejlettségüknek 

megfelelő ötletekkel, és a technikák, eszközök kiválasztásában is 

Az évszakonként kialakított ovi-galériában ismerkednek, rácsodálkoznak mások alkotásaira. 

A 4-5 éves gyerekek alkotó-alakító tevékenységét bővítjük. A megjelenő szándékos 

képalakító tevékenységet élményeikhez kapcsolódó témajavaslatokkal segítjük, azokhoz 

megfelelően illeszkedő technikák kapcsolásával. Rajzaikban jelenjen meg az 

emberábrázolás, a környezet, a tárgyak, a cselekmények saját elképzelésük alapján történő 

megjelenítése.  Az általuk létrehozott formákban, színekben gyönyörködnek. Változatos 

eszközökkel valósítják meg a rajzok finomabb kidolgozását (pl. ceruza, kréta, filc, fapálca, 

különböző vastagságú ecsetek). Alakítunk képeket spárgából, fonalakból, textilből, 

termésekből. Játékukat a maguk által készített eszközökkel bővítik, s alkalmanként 

ösztönözzük őket apró ajándék készítésére. 

A gyerekeket aktivizáljuk az eszközök előkészítésére, tisztán tartására, elrakására. 

Részt vesznek az ovi-galéria megnyitón. Látogassák kisebb csoportokban az ovi-galériát, 

nyilvánítsák ki véleményüket a kiállított alkotásokról. Ezáltal fejlődik esztétikai érzékük, 

belső képi világuk, beszédkészségük, kommunikációjuk. Mutassák meg szüleiknek a 

kiállított műveket. 

Az 5-6-7 éves gyerekek alakító tevékenységükben a megismert eszközöket, technikákat 

bátran használják. Közös kompozíciókat készítünk. Gazdagítjuk a technikai megoldásokat és 

az eszköz-lehetőségeket pl. batik, kollázsok, domborművek, viaszkarc, lenyomatok 

alkalmazásával. 
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Témáikban megjelenítik saját élményeiket a mesékről, dalokról, ünnepekről, a különböző 

eseményekről. 

Az ünnepekhez kapcsolódóan ajándékkal kedveskednek szüleiknek, kisebb óvodás 

társaiknak és a felnőtteknek. Az alkotó-alakító tevékenységhez szüleik segítségével 

anyagokat gyűjtenek. 

A gyerekekkel megtervezzük környezetünk esztétikai alakítását, formálását, az óvoda 

szépítésébe bevonjuk a szülőket is. 

Az alkotó munkához szükséges eszközöket, anyagokat a felnőttek segítségével tartják 

rendben. 

Segítjük a gyerekeket abban, hogy nagyobb méretű elemekből, térben állítsanak össze 

egyszerű díszleteket, búvóhelyet, könnyítve a megoldások kivitelezését. Az óvoda ovi-

galériája legyen az 5-6-7 évesek ízlésformáló, szemet gyönyörködtető beszélgető helye, ahol 

a műalkotások hangulati, formai, színbeli hatásáról esik szó. A gyermekek a kiállított 

alkotásokról nyilvánítsák ki véleményüket. Fogalmazzák meg mi számukra a szép és miért? 

Fejlődik beszédkészségük, esztétikai értékítéletük. Tevékenyen részt vesznek galériánk 

megnyitóján, ahol „művészeket” az évszakhoz-alkotásokhoz kapcsolódó verssel, dalos 

játékkal köszöntik. A gyerekek személyesen találkoznak az ovi-galériában kiállító 

iskolásokkal, alkotó rajztanárral vagy művésszel. Büszkék óvodájuk galériájára, invitálják 

szüleiket a látvány megtekintésére. 

Fontosnak érezzük, hogy a más népi kultúrából hozzánk kerülő gyermekek szabadon 

megőrizzék nemzeti identitásukat, önnön nemzeti kultúrájuk sajátos gyökereit. Az adott 

népcsoportra jellemző képzőművészeti alkotások, mese illusztrációk felkutatásával, 

bemutatásával, mindennapjaikban való megjelenítésével életszerűvé tesszük azokat, ily 

módon is segítve nemzeti öntudatuk fejlődését, megőrzését. 

Az 5-6-7 éves gyermekeknek, akik a tehetségígéretük szerinti beválogatáson túljutottak, és 

e területen átlagon felüli adottsággal rendelkeznek, minden héten, heti egy alkalommal 

térbeli, vizuális műhelyeket szervezünk. A műhelyvezető a programját úgy állítja össze, 

hogy ráépüljön az óvodai fejlesztésre, de ugyanakkor újat és nehezebb alkotói lehetőséget 

adjon a gyermekeknek. A párokban munkáltató tehetségműhelyben, az azonos képességgel 

rendelkező gyermekek hoznak létre közös alkotásokat. Itt már lehetőség van többalakos, 

térbeli kompozíciókat alkotni, korongozón megformált agyagedényeket készíteni, 

szövőkereteken szőtt terítőket szőni, és különleges, egyedi tárgyakat, képeket alkotni. 
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A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása 

Az alkotó-alakító tevékenység a mindennapi játékban egyénileg, párban, kis csoportban 

megjelenő játékfajta. Egy héten egyszer tervezett, tudatosan irányított kis létszámú, kötetlen 

rajz, festés, mintázás, kézimunka tevékenységet szervezünk. Az egyéni segítségnyújtás 

érdekében egyszerre csak 8 gyermek vesz részt a tevékenységben. Biztosítjuk, hogy ilyen 

formában minden gyermek megalkothassa a válaszható témákból, választható eszközökkel a 

képi-plasztikai, kézimunka, tárgykészítő elképzelését. Megjelenítik saját egyéniségüket, 

fantázia és élményvilágukat, érzelmeiket, vágyaikat. Az elkészült munkákat a 

csoportszobában kialakított mini-galériában állítják ki az elképzeléseik szerint.  

Az óvodapedagógus a nevelési év elején ki dolgozza az éves tervezetét, hogy átgondolt 

legyen, és minél kreatívabb, érdekesebb alkotások születhessenek. Ehhez is 

formanyomtatványok készültek. 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során 

A gyermek beszédkészségének fejlődése sok esetben analóg a rajzkészség fejlődésével. A 

szabadon firkáló gyermek – éppúgy, mint a szabadon gagyogó-halandzsázó, szinte magát 

fejlesztve jut el az egyik fázisból a másikba. A vizualitás és a verbalitás növekvő kapcsolatát 

a gyermekrajzok, plasztikai munkák építés és a kézimunka fejlődése is tükrözi. Az alkotó, 

alakító tevékenységek erősítik a képi szemléletes gondolkodás kiteljesedését, amire épül a 

szóbeli logikai gondolkodás. Fokozza a gyermek tevékenységét kísérő monologikus 

beszédet. Kiváltja az óvodapedagógussal és a társakkal folytatott beszélgetést, eszmecserét, 

az ötletek és vélemények közös szóbeli megfogalmazását. Előkészít az olvasás és írás 

elsajátítására. 

A rajz, festés, mintázás kézimunka tevékenységben tudnunk kell, hogy hol juthatnak 

szerephez a nyelvi-kommunikációs eszközök, és hol feleslegesek. Az eszközök 

használatához konkrét, pontos, az eljárás helyességét indokoló, rövid szóbeli magyarázat 

szükséges. Tevékenység közben engedjük monologizálni, társával halkan társalogni a 

gyermekeket. Kommunikatív jelzésekkel ösztönözzük a további munkára, és meg éreztetjük 

vele, hogy számíthat véleményünkre, kérheti a segítségünket. Lehetőséget adunk, hogy a 

gyermek beszéljen az alkotásáról.  

A gyermek nyelvi képességének fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka tevékenységéhez kapcsolódóan az óvodapedagógus beszédének 

modellértéke: konkrétsága, érthetősége, tömörsége, egyszerűsége, ugyanakkor a 

szemléletessége is.  
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka eszközeit, technikáit;  

 a tevékenység csoportban elfogadott szokás- és szabályrendszerét; 

 a tevékenység eszközeinek rendeltetésszerű használatát és gondozását.  

A gyermek képes: 

 egyéni módon megjeleníteni élményeit, tapasztalatait, elképzeléseit; 

 részletező, formagazdag, színeket egyéni módon alkalmazó képalkotásra; 

 egyéni, részletező plasztikai alkotás létrehozására; 

 közös téralakításra, építésre; 

 beszélgetni saját és társai alkotásairól, és alkotásait elhelyezni a minigalériában; 

 az ovigalériában elemezni, értékelni az alkotásokat ízlése szerint; 

 önállóan és csoportosan játékokat, ajándékokat, kellékeket készíteni a közösség 

javára; 

 emberábrázolásra, a mozgást rajzaiban érzékeltetni, térben jelenségszerűen 

ábrázolni; 

 gondozni és vigyázni az alkotáshoz szükséges eszközeire; 

 a különböző technikák alkalmazására és ötvözésére. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 alkotásaihoz ragaszkodik, örül az egyénileg és a közösen elkészített 

kompozícióiknak; 

 szívesen alkot, szívesen működik együtt téralakításban, építésben; 

 rácsodálkozik a környezetében felfedezett tárgyakra, ruhákra, épületekre, szép 

alkotásokra; 

 örömmel beszélget alkotásaikról, szívesen megfogalmazza értékítéletét; 

 szívesen dolgozik a különböző, érdekes technikákkal; 

  gyönyörködni tud saját és mások alkotásában; 

 „AH” élménye visszatükröződik az arcán, az ovigaléria programjain.  

VII.2.4.  Mozgás, mozgásos játék 

A tevékenység célja: 

 a gyermekek természetes mozgáskészségeinek kialakítása, formálása az óvodai 

mindennapi életükben biztosított lehetőségekkel, és az irányított, rendszeres, 
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tervezett tevékenységekkel, melyben motoros képességeiknek, s ezen belül a 

kondicionális (erő, állóképesség, gyorsaság), koordinációs (téri tájékozódás, 

mozgásészlelés, egyensúlyozás- és ritmusképesség) fejlesztése játékos formában 

valósul meg. 

 olyan tevékenység biztosítása, amely örömtelivé, sokszínűvé, változatosabbá teszi - a 

művészetek eszközeivel - az irányított mozgást, mozgásos játékokat. 

 A gyermekek komplex személyiségfejlesztését, pszichomotorikus készségeiknek 

fejlődését szolgálja úgy, hogy megmaradjon a gyermekek mozgás iránti érdeklődése, 

szabad mozgáskedve, és élménnyé váljon számukra a mozgásos tevékenység. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgások, mozgásos játékok biztosítása a 

gyermekek harmonikus, összerendezett, ritmikus mozgásának kialakítása érdekében; 

 Az irányított, mozgásos tevékenység gazdagítása a művészetek eszközeivel; 

 Különböző szervezeti formák alkalmazása a gyermekek mozgás-szükségletének 

kielégítéséért, differenciált fejlesztéséért; 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység keretében. 

A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgások, mozgásos játékok biztosítása a gyermekek 

harmonikus, összerendezett, ritmikus mozgásának kialakítása érdekében 

A gyermekek nagymozgása (járás, futás, csúszás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda 

udvarán, ahol tér és mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. A szabad 

mozgás zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az irányított mozgástevékenység alatt 

megismert mozgásformák többszöri ismétlésére. Az óvodapedagógus a mozgásos 

tevékenységeket, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez 

és a csoportok összetételéhez alakítja ki. 

A gyermekek természetes mozgáskészségeinek kialakulását, fejlődését az 

óvodapedagógus hároméves óvodai tanulás során tudja biztosítani. Ezek az alapkészségek a 

következők: a helyváltoztató mozgások a járások, futások, irányváltoztatások, megállások, 

szökdelések, ugrások és érkezések, csúszások, kúszások, mászások, magas ismétlésszámmal 

eredményesen fejleszthetők. A stabilitási helyzetváltoztató mozgáskészségek: a lendítések, 

körzések, hajlítások és nyújtások, tolások és húzások, emelések, testsúlymozgatások és 

támaszok, gurulások és átfordulások, dőlések és esések, egyensúlyozások, függések és 
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lengések folyamatos fejlesztéséről az óvodapedagógus gondoskodik. A finommotoros 

mozgáskészségek: a gurítások, dobások, elkapások, rúgások, labdaátvételek kézzel, lábbal, 

ütések eszközzel, labdavezetések kézzel, lábbal fejlesztése az óvodapedagógus tudatos 

munkájával formálható, alakítható.
19

 A különböző korosztályú gyermekek különböző szinten 

végzik ezeket a mozgásokat a saját képességüknek megfelelően, ezért fontos az egyéni 

differenciált segítés minden gyermeknek, hogy fejlődni tudjanak. 

Az óvodapedagógus fejleszti a gyermekek kondicionális képességét, ezen belül a 

gyermekek erejét, amelyhez a következő mozgások adnak megfelelő fejlesztési lehetőséget: 

a szökdelések, távol- és magasugrások helyből és nekifutással, fel- és leugrások szerekre, 

szerekről. A test általános erejét fejlesztik: a kúszások, csúszások, mászások, nyuszi ugrás, 

a dobások, és minden kéziszer gyakorlat sok ismétléssel. A gyermekek alap állóképességét 

fejlesztik a hosszabban tartó lassú és közepes iramú futások, minden hosszabb ideig tartó 

futást tartalmazó játék, és hosszabb ideig végzett kúszások, csúszások, mászások. A 

gyermekek reakciógyorsaságát jól fejlesztik a futógyakorlatok feladattal járásból, futásból, 

akusztikus jelre irányváltoztatások, megállások, különböző testhelyzetek felvételével. 

Az óvodapedagógus formálja a gyermekek koordinációs képességeit, ezen belül a téri 

tájékozódásukat a következő mozgásos feladatokkal: átbújásokkal, minden 

támaszgyakorlat irányváltoztatással, járások, futások irányváltoztatással, célbadobásokkal, 

labdagyakorlatokkal. A gyermekek koordinációs képességfejlesztését szolgálja a 

mozgásérzékelés, vagyis a kinesztetikus képességek fejlesztése, melyet minden kéziszer 

gyakorlat elősegít. 

Az óvodapedagógus alakítja a gyermekek egyensúlyozási képességét, keskeny felületen 

végzett járásokkal, futásokkal, természetes támaszgyakorlatokkal, nyusziugrással, gurulás a 

test hossztengelye körül, gurulóátfordulás előre, hátra mozgáselemekkel. 

A gyermekek koordinációs képességének fejlesztéséhez hozzátartozik a ritmusképesség 

fejlesztése, mely kiemelten fontos a programunkban.  

Az irányított, mozgásos tevékenység gazdagítása a művészetek eszközeivel 

Az óvodapedagógus az irányított mozgásos tevékenységeket épít fel, hogy a gyermekek 

változatos mozgásos élményeket élhessenek át. 

                                                 
19

 Csányi Tamás (2013): Hova tovább, óvodai testnevelés? Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
értelmező szakmai elemzése. Óvónők kincsestára. C 5.12 Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest 7. p.  
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A gyermekek az irányított tevékenység során át öltöznek egy olyan pólóba, amelybe ha 

leizzadnak, a foglalkozás végén levethetik.  

A tevékenység kezdetét a zene jelzi, amelyre a gyermekek folyamatosan bekapcsolódnak, 

és különböző járásgyakorlatokat végeznek az óvodapedagógust utánozva. Ezeket a 

járásgyakorlatokat úgy állítjuk össze, hogy a gyermekeknek érdekes, változatos legyen. Az 

óvodapedagógus variálja a járásgyakorlatok azzal is, hogy a járáshoz különböző eszközöket, 

(padokat, különböző alacsony és magas gátakat, kéziszereket stb.) használ.  

A zenés járásgyakorlatok mozgáselemei lehetnek pl.: egyenletes járás, helyben járás, 

párban járás kézfogással, járás térdemeléssel, járás dobbantással a motívum első negyedére 

(motívumhangsúly), hátra felé járás, járás különböző kartartásokkal, speciális járások, járás 

különböző alakzatokban – csiga, hurok, hullámvonalban, járás tárgyak kerülésével, járás 

kettős körben stb. 

A zenés járásgyakorlatokat a gyermekek utánzásos tanulással végzik, követik az 

óvodapedagógus mozgását. A járásgyakorlatok zenéje lehet induló, és a zeneirodalomban 

található egyéb indulók, egyenletes lüktetésű, a gyermek tempójához igazodó népi és 

klasszikus zenék. Az óvodapedagógus kompetenciája, hogy IKT eszközökkel ezeket a 

zenéket felvegye, és minden tevékenység levezetéséhez biztosítsa. Készít magának legalább 

tíz 3-5 perces felvételt, hogy a zenét is variálhassa az összeállított járásgyakorlatokhoz. 

Futás, futógyakorlatok a gyermekek kondicionális képességét fejlesztik. Ezen belül a 

gyermekek alap állóképessége fejlődik, pl. a hosszabban tartó lassú és közepes iramú futások 

segítségével. A gyermekek reakciógyorsaságát a futógyakorlatok feladattal, futásból, 

akusztikus jelre irányváltoztatások, megállások, különböző testhelyzetek felvétele fejlesztik. 

A koordinációs képességeken belül a gyermekek téri tájékozódását jól fejleszti a futás 

irányváltoztatással, egyensúlyozási képességüket pedig a keskeny felületen végzett futások 

fejlesztik a legjobban. Mindemellett gyakoroljuk a futásnemeket: a gyorsfutást, az egyenletes 

futást, helyben futást, belegyorsuló futást, váltakozó iramú futást. A futás feladattal sok 

gyakorlási lehetőséget ad a gyermekeknek pl.: tempóváltással, különböző alakzatban 

futással, irányváltoztatással, akadályok kerülésével és/vagy átlépésével.  

A futójátékok sok örömet adnak a gyermekeknek, amelyeket az óvodapedagógus bátran 

kombináljon.  

A zenés gimnasztikai blokkok a mozgások, mozdulatok esztétikájára, és a mozgások 

ritmikusságának fejlesztésére koncentrálnak. Az együtt végzett nyakgyakorlatok 
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(fejbiccentés előre-oldalra, fejfordítás jobbra-balra), kargyakorlatok (karlengetés, forgatás, 

hajlítás, karkeresztezés), törzsgyakorlatok (hajlítás, fordítás, körzés, döntés) és a 

lábgyakorlatok (szökdelések, guggolások, lábemelések, lendítések, körzések, nyújtások) 

gazdag mozgáselemeket adnak a zenés gimnasztikai gyakorlatok összeállításához. A zenés 

gimnasztikának szépségét meghatározza a jó zene kiválasztása, és az esztétikus kézi 

eszközök használata, amely lehet kendő, szalag, nagyobb zsebkendő mindkét kézen, fabot, 

párna, zászló, babzsák, labda, és a gyermekek és felnőttek által készített egyéb kézre húzható 

díszített kesztyű stb. Az óvodapedagógus a klasszikus zene gyöngyszemeiből válogat 

határozott ritmusú menüetteket, táncokat pl. reneszánsz zenét, francia balettzenét. A zenei 

betéteket maximum 5 percesekre tervezzük.  

A fő fejlesztési terület meghatározása és a gyakorlatok pontosítása után az óvodapedagógus 

megtervezi a gyakorláshoz szükséges keretjátékot, hogy a gyermekek átváltozhassanak, és 

játéknak éljék meg a többszöri ismétléssel járó gyakorlást. A fő fejlesztés gyakorlatát 

kiegészítő mozgáselemekkel is kiegészíti, hogy egyszerre, a teljes csoportot úgy 

tevékenykedtethesse, hogy minden gyermek folyamatosan tudjon mozogni. Az 

óvodapedagógus az új vagy nehéz fő gyakorlatnál úgy helyezkedik el, hogy a 

gyermekeknek egyéni instrukciót, segítséget tudjon adni, ha szükségét látja.  

A mozgásos játék egyetlenegy mozgásos tevékenységből sem maradhat ki, mert a játék 

lételeme minden óvodás gyermeknek. Az óvodapedagógus olyan játékokat gyűjt össze és 

talál ki, ahol a gyermekek kooperatívak tudnak lenni. Átalakítjuk a régi testnevelési 

játékokat, mert azok zöme versenyeztetésre épül. A verseny életkori alkalmazása 

problematikus. Komoly stressz- és szorongáskeltő hatású, folyamatos kudarcélménnyel 

terhelt.
20

 

A levezető, mozgásos fantáziajáték
21

 a mozgástevékenységben arra szolgál, hogy a 

felfokozott mozgásos állapotba került gyermekeket megnyugtassa, és az élménymegosztás 

létrehozását biztosítsa. A gyermekek között olyan kommunikációs szeretetteljes légkört 

teremtsen, amelyben szívesen elmondják egymásnak, mit éreztek a varázsjáték alatt, majd 

azt is elemezhetik, hogyan érezték magukat a mozgástevékenységben, és mi tetszett nekik a 

mozgásos együttlétben a legjobban. A lent közölt könyvekben
22

 kidolgozott varázsjátékok 
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 Katherine Tomas - Amelia  Lee - Jerry Tomas (2008): Physical Education Methods for Elementary Teachers  3rd 
Human Kinetics ISBN-13: 9780736067041. 
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 Klaus W. Vopel – Gőbel Orsolya (2006): Mozgás a képzelet szárnyán. Stresszcsökkentő, önértékelő, integrációt 
elősegítő fantáziajátékok óvodások számára. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 80 p.  
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 Gőbel Orsolya (2007): Égig emelő légzés. Stresszcsökkentő, önértékelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok 
óvodások számára. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 71 p. 
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vannak, amelyekből az óvodapedagógus azt a 20–30 játékot választ ki, amit a gyermekeknek 

szívesen levezet, mert érzelmi átható ereje őt is megérintette.  

Különböző mozgásos szervezeti formák alkalmazása a gyermekek 

mozgásszükségletének és mozgásfejlesztésének biztosításáért  

Az óvodapedagógus a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és a délutáni udvari játékban, 

valamint a séta során biztosítja. Ezekben az időszakokban sokféle mozgásos tanulási 

lehetőség tervezhető. 

Az irányított mozgásos tevékenységet az óvodapedagógus mindhárom korosztálynak heti 

egy alkalommal szervezi meg, differenciált formában, mindenkinek kijáró egyéni 

segítségnyújtással. Ebben az együttes tevékenységben minden gyermek részt vesz. A 

tevékenység fő részét forgószínpadszerűen, kiegészítő mozgáselemekkel dúsítja, hogy 

gyakorlás közben senki se várakozzon. A két óvodapedagógus az irányított tevékenységhez 

éves tervezetet készít, melyből hetenként elkészítheti a tevékenység vázlatát. A vázlatában a 

fejlesztendő képességekből induljon ki, és azokhoz rendelje a mozgásanyagot.  

A program mindennapi testedzés ajánlata: a kocogás, futás mindhárom korosztály 

részére. Az óvodapedagógus a futás mennyiségét a gyermekek képességéhez igazítva, a 

gyermekekkel egyenként megbeszélve tudatosítja, és feljegyzi a csoportnaplóba. Minden 

gyermek tudja, hogy ő mire képes, és mennyi kört fut az optimális, egészségfejlesztő 

testmozgásának biztosításához. A kocogás, futást ebéd előtt szervezzük meg, 

óvodapedagógusok szeretetteljes irányításával. A gyermeknek joguk van, ha elfáradnak vagy 

rosszul érzik magukat, kevesebbet futni vagy nem futni, amit megbeszél a felnőttekkel. 

Hetente kétszer, a délutáni időszakban „Zenés, mozgásos perceket” szervezünk, ahol az 

óvodapedagógust utánozva, 3-5 perces időtartamú népzenére, a magyar folklór változatos 

térformáinak és lépéseinek alkalmazásával táncolhatnak a gyermekek, és készülhetnek a 

jeles napok táncházi programjaikra. A másik lehetőség: a 3-5 perces klasszikus zenére 

kitalálható mozgásimprovizálást, amelynek mozdulatait az óvodapedagógusok a 

gyermekekkel közösen találják ki, majd egyénenként. Ezeket a mozgás-improvizációkat 

egyéb óvodai rendezvényeken a gyermekek bemutathatják.
23

 

Az 5-6-7 éves gyermekeknek, akik a tehetségígéretük szerinti beválogatáson túljutottak, és 

a mozgásos területen átlagon felüli adottsággal rendelkeznek, minden héten, heti egy 

alkalommal téri, kinesztetikus tehetségműhelyeket szervezünk. A műhelyvezető a 
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 Lukács Lászlóné (2009): A zenés-mozgásos percek bevezetése az óvodai gyakorlatba. Óvónők kincsestára. C 

3.15. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest 1-15. p. 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

73 

 

 

programját úgy állítja össze, hogy ráépüljön az óvodai fejlesztésre, de ugyanakkor magasabb 

szintű erő- és állóképesség fejlesztést, koordinációs képességfejlesztést biztosítson a 

gyermekeknek.  

Az óvodapedagógus kiemelt feladata a differenciálás, mivel a gyermekek alapkészségei 

között nagy különbségek mutatkoznak. A gyermek mozgása mindenkor visszatükrözi, hogy 

hol jár a mozgásfejlődése, ezért megfogalmazható, hogy elsőképpen ő differenciál, mert 

minden mozgásgyakorlatot csakis a saját képessége szerint tud kivitelezni. Ezek a 

kiindulópontok a differenciálásban. Az óvodapedagógus differenciálást alkalmaz,
24

 ha 

különböző nehézségi fokú gyakorlatokat állít össze, s ezek végrehajtásának tempóját is 

variálja, valamint a gyermekek terhelhetősége szerint a gyakorlatok ismétlés számát is az 

eltérő képességek szerint kezeli. Differenciálásra van szükség a segítségadás mértékében, 

módjában, a foglalkoztatási formákban, a csapatok összeállításában, eszközadásban, és a 

gyakorlatadásban stb. Ezzel biztosíthatja a minden gyermeknek kijáró egyéni fejlesztést.  

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a tevékenység során 

A mozgásos élmények által kiváltott kommunikáció – mint a gyermekek szükségleteinek, 

kívánságainak szóbeli megfogalmazása, igen változatos kommunikációs lehetőséget kínál a 

mozgás, mozgásos játék tevékenységben. 

A járásgyakorlatok zenére és a zenés gimnasztika mozgáselemben megerősödik a 

gyermekek nem verbális kommunikációja, amelyet az óvodapedagógus generál az utánzásos 

tanulási helyzettel. Ebben a tanulási helyzetben megjelenik a testbeszéd, az arc mimikájának 

kifejező ereje, a kéz által üzenhető gesztus nyelv. Az érkező ingerek közül a gyermek azokat 

választja ki és szintetizálja észleléssé, amelyek érzelmileg közel állnak hozzá, amelyek 

megragadják a figyelmét. Az így kialakult észleleti kép tele van érzelemmel, melyet a zene 

erősen támogat. Ezek a ritmikus, szép mozdulatok csak véletlenül tartalmazzák a lényeget, a 

logikai összefüggéseket, a gyermek számára egy-egy kiragadott részlet a legfontosabb, 

legérdekesebb. Ezért az óvodapedagógus ezeket a gyakorlatokat nem kíséri instrukciókkal, 

folyamatos magyarázó beszéddel. Hagyja a gyermeket, hogy esztétikai élményként éljék 

meg a közös együttes mozgásokat. 

A fő fejlesztési területen az óvodapedagógus egyénileg értékeli a gyermekeket, hogy tudják, 

mit csinálnak jól, és mit javítsanak. A gyengébb mozgású gyermekeket buzdítja, bátorítja, 

hogy ne veszítsék el a mozgáskedvüket. A fő fejlesztési terület keretjátékai és a mozgásos 
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Óvónők kincsestára. C 5.9 Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest.1-18. p. 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

74 

 

 

tevékenységek legvégén beiktatott fantáziajátékok stressz oldó helyzetei, gazdag 

kommunikációra, párbeszédre adnak lehetőséget, mert a gyermekek, a különböző 

érdekes helyzetek megélése után, szívesen elmondják, hogy mit éreztek, és az milyen 

hatással volt rájuk. Az óvodapedagógus ezeket a beszédhelyzeteket használja fel a 

bőbeszédű, sok mellékvágánnyal teli, vagy csak felsoroló, vagy szaggatott, vagy egybefolyó 

tagolatlan megnyilvánulások indirekt javítására, fejlesztésére. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri:  

 az irányokat; 

 a természetes hely- helyzetváltoztató mozgásokat alkalmazó játékokat; 

 a mozgástevékenység szokás- és szabályrendszerét; 

  a mozgáshoz használt eszközök helyes fogásait. 

A gyermek képes: 

 térben tájékozódni, irányokat betartani; 

 harmonikusan, összerendezett ütemtartással járni; 

 a zenés gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan, jó testtartással végezni; 

 öt percig kocogni, futni, jól koordinált futómozgással; 

 csúszni, kúszni, mászni a különböző szereken is; 

 helyben labdát vezetni, kislabdát távolra és célba eldobni; 

 az ugrásokat talajéréskor fékezni;  

  kitartó, pontos feladatvégzésre; 

 kooperatív játékra;  

  mozgáseszközök előkészítésére, elrakására. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban; 

 élvezi és tetszik neki a zenés gimnasztika szépsége; 

 élvezi a futást, kocogást, 

 szeretettel segít kisebb, vagy mozgásfejlődésben elmaradt társainak; 

 figyelmesen együttműködik társaival a mozgásos tevékenységben. 
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VII.2.5. A környezet tevékeny megismertetése 

A tevékenység célja: 

 A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonyának kialakítása a természeti- emberi- tárgyi világ értékei iránt, azok 

védelme, megőrzése. Ezáltal ismerje meg szülőföldjét, és annak helyi hagyományait, 

szokásait, a családi kultúra értékeit, hogy annak szeretetére, védelmére folyamatosan 

befogadóvá váljon. 

 a környezet felfedezése, kutatgatása, vizsgálódása közben a gyermekek mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli ismeretének gazdagítása, tapasztalatainak 

rendezése, melyet más körülmények között is fokozatosan alkalmazni tud. 

 A gyermekek elemi ismeretének megalapozása a szülők segítségével. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A 3–6–7 éves korú gyermekek számára érthető, valós, helyi környezeti témakörök 

összeállítása, természetes helyzetben történő élmény- és tapasztalatszerzés biztosítása, 

amely számukra sokféle matematikai összefüggésben megvizsgálható, felfedezhető és 

feldolgozhatóvá válik;  

 A tevékenység megszervezése, differenciált szervezeti formáinak megteremtése, és a 

művészetek integrálása az intellektuális érzelmek gazdagítása érdekében; 

 A gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése az átélt élmények, a közvetlen 

tapasztalatok, vizsgálódások, kísérletezések és azok feldolgozása során. 

A 3–6–7 éves korú gyermekek számára érthető, valós, helyi környezeti témakörök 

összeállítása, természetes helyzetben történő élmény- és tapasztalatszerzés biztosítása, 

amely számukra sokféle összefüggésben megvizsgálható, felfedezhető és 

feldolgozhatóvá válik  

A legkisebb gyermekek elsősorban az óvodával, az ott dolgozó felnőttekkel ismerkednek 

meg. Az óvodapedagógus mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek 

megszerethessék az óvodájukat, a benne dolgozó összes felnőttet.  

Az óvodapedagógusok a féléves beszoktatási folyamatban olyan projektjellegű témaköröket 

terveznek, amelyek segítenek a gyermekeket közel hozni egymáshoz, és az egyéni értékeiket 

megismerni. Közben elkészülhetnek a gyermekek családfái. „A mi családfánk” 

albumaikat. 
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Jó témakör a kicsiknek az évszakok megismertetése, mert mindennap kint vannak az óvoda 

udvarán, s ott megfigyelhetik az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását. 

Gyűjtenek terméseket, leveleket, kavicsokat, és az évszakokra jellemző képeket, és 

édesanyjukkal otthon, az évszakokra jellemző képeket, amelyeket együtt helyezhetnek ki a 

csoport környezeti terébe. Az évszakok témaköréhez kapcsolható az erdei óvodai program 

is, ahová minden évszakban elmennek az óvodások. Ősszel, télen és tavasszal 

megcsodálhatják –akár egy közeli ligetes parkban is- a kiválasztott fájukat. 

Megismerkednek az óvoda utcájával, épületeivel, boltjaival, az ott található intézményekkel, 

az ott élő emberekkel, növényekkel, állatokkal. Felfedezik a környezet formáit, nagyságbeli 

jellemzőit, azok számosságát, mennyiségét is. 

A legkisebb óvodások részt vesznek, ismerkednek a hagyományőrző jeles hetek 

programjaival, az óvodai ünnepélyekkel, rendezvényekkel, s a művészeti jeles napokkal. 

Lehetőséget biztosítunk a projekttémakörhöz kapcsolódó rövid video (maximum 2-4 perc) 

megtekintésére, vagy a gyermekek által behozott, nekik való érdekességek, családi felvételek 

nézegetésére.  

Az óvodapedagógusok a nagyobb óvodások projektjellegű tapasztalat- és élményszerző 

sétáit az óvoda utcáján túl, az óvoda tágabb környezetében szervezik meg. Törekednek a 

megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására. 

A gyermekek az évszakok jelenségeit, az időjárás változását folyamatosan megfigyelik. 

Tudnak gyönyörködni az évszakok szépségeiben. Összefüggéseket keresnek az időjárás és 

az emberek tevékenysége között. Terméseket gyűjtenek, azokat hasznosítják az 

óvodapedagógus segítségével. Rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatását, azok ápolását, 

gondozását, a termések betakarítását és feldolgozását végzik! 

Az óvodapedagógus olyan projekttémakört is tervez, amely az egészséges életről szól, 

amelybe az egészséges táplálkozás, az egészséges gazdag mozgásos élet, egészséges ciklikus 

életvitel, az öltözködés és az időjárás összefüggése, de az orvos gyógyító munkája, a 

gyógyszerészek segítő, szolgáltató tevékenysége is belefér.  

A projekt befejezéseként csoportmunkában alkotják meg azt a kiállítást, amely bemutatja, 

mi-mindent hoztak létre e projekt tanulása során, s mindezt bemutatják szüleiknek a 

csoportjuk folyosóján.  

Az elemi ismeretek megszerzése érdekében az óvodapedagógus projekttémát tervez a 

környezetükben megtalálható járművekről, s azok csoportosításáról, a gyalogos közlekedés 
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szabályairól. Foglalkoznak a rend őreivel, hogy a gyermekek észrevehessék, hogy ők is az 

emberek nyugalmáért dolgoznak.  

Terveznek projekttémakört a gyermekek szüleinek foglalkozásáról.  

Az óvodapedagógusok az óvoda környezetében élő növényeket, háziállatokat, madarakat, 

bogarakat felfedezik a gyermekekkel együtt. Projekttémakörükbe megtervezik a külső és 

belső tulajdonságaik megismerését, táplálkozási szokásaiknak megfigyelését, a többi 

állatokhoz való viszonyulásukat, az emberekhez való kapcsolódásuk jellemzőit is fürkésszék 

ki. Az óvodapedagógusok számos olyan projekttémakört kitalálnak, amelyek a gyermekek 

helyi környezetének esztétikai értékeit fedeztetik fel.  

Az óvodapedagógus lehetővé teszi, hogy a gyermekek a projekttémaköreikhez rövid 

(maximum 4-5 perces) videofelvételeket megnézhessenek, vagy interneten található szép 

képeket megcsodálhassanak. 

A nagyobb óvodások feladata a jeles napokra, ünnepekre, rendezvényekre való felkészülés. 

Az óvodapedagógusok ajánlata szerint közösen tervezik meg, mit szeretnének megvalósítani 

az ünnepeken. Ebben a munkában egyenként, párban és kisebb csoportokban vállalnak 

feladatot a gyermekek, amelyet az óvodapedagógusokkal együtt napokra lebontanak, hogy 

mindennel el tudjanak készülni. Ezekre az ünnepi napokra minden óvodai csoport külön 

vállal feladatot, hogy megérezhessék az ünnepi felkészülés súlyát, a nagy közösségükért 

végzett felelősséget. 

A nagycsoportos gyermekek olyan különleges projekttémakörben is részt vesznek, amely a 

víz, levegő, föld témákat érinti, hogy tapasztalatokhoz jussanak a környezetük 

szennyeződéseiről is. Ezért az óvodapedagógus a szülők bevonásával megszervezi -a 

projekteken belül- az állatok napját (október 4.), a Víz világnapját (március 20.), a Föld 

napját (április 22.) és a Madarak és Fák napját is (május 10.), amelyek az élhetőbb világért 

szólnak. A gyermekek egyszerű kísérletet is végeznek a növényekkel, állatokkal, valamint a 

vízzel, levegővel és a talajjal is. 

Évszakonként egy alkalommal erdei óvodai program megszervezésére is sor kerül. A 3–4 

éves gyermekek erdei óvodai programja egy-két órás, mely az óvoda közelében található 

ligetes területen zajlik, lehetőleg minden évszakban ugyanott. A 4–5 éves gyermekek 

félnapot is tölthetnek a természetben. (A hátizsákokba elkészített tízórai jelzi a félnapos 

levegőn tartózkodást.) Az 5–6–7 éves gyermekek két teljes napot is kint tölthetnek, akár 
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távolabbi erdős–ligetes terepen is, ahol az egészséges életmódjuk biztosításához megvannak 

a feltételek.  

A tevékenység megszervezése, differenciált szervezeti formáinak megteremtése és a 

művészetek integrálása az intellektuális érzelmek gazdagítása érdekében 

A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében, ha arra lehetősége van, kis 

létszámú csoportokban, páros munkaformában és egyéni fejlesztéssel történik, a 

gyermekeket elosztva, hetente három alkalommal. Az élmény- és tapasztalatszerzések a 

délelőtti udvari életbe, az élmények feldolgozása pedig a délelőtti csoporttermi játékba 

integrálódnak. Minden projekttémában kezdeményeznek konkrét célú otthoni 

gyűjtőmunkákat, amihez tudatos feldolgozó tevékenységeket, vizsgálódásokat és 

kísérletezgetéseket kapcsoljanak. A téma elindítását megelőzi a felvetett problémák 

megbeszélése, mely a témában felöleli a természeti, emberi és tárgyi vonatkozásokat. 

Az óvodapedagógus két, háromhetes időintervallumban alakítja ki a teljes projekttémakör, 

levezetését, feldolgozását. A témán belül törekszik a nagycsoportos gyermekekkel közös 

tervezésre.  

Az óvodapedagógusok a projekttémák feldolgozásában nagy hangsúllyal tervezik meg a 

logikus gondolkodáshoz szükséges gondolkodási műveletek sorát, mint a megnevezés, 

párosítás, felsorolás, kiválasztás, bizonyos sorrend kialakítása, különböző rendezőelvek 

használata, összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosságok, hasonlóságok, következtetések, 

ítéletalkotások, analízis, szintézis, konkretizálás, általánosítás, csoportosítás és osztályozás, 

valamint a mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli jellemzők tudatos gyakorlásának 

lehetőségeit.  

A második hét második napjától élvezhetik a gyermekek a projekthez kitalált 

fejlesztőjátékokat, akár a művészetek integrálásával, majd az utolsó, harmadik napon, 

szorgalmas együttműködéssel elkészül az a kiállítás, amely bemutatja a teljes projekt 

folyamatát, a benne részt vett gyermekekkel, felnőttekkel és szülőkkel.  

Minden feldolgozandó témához terveznek egyéni, páros, mikrocsoportos fejlesztő 

játékokat, amelyek az elmélyítést, az egyéni képességek tudatos fejlesztését szolgálják. A 

megkedvelt fejlesztő játékok bekerülnek a gyermekek szabad játékába, amely a projekt 

felidézését is magában foglalja. 

Egy-egy témához irodalmi, zenei, képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti 

vonatkozásokat is kapcsolnak. A projekt befejezését jelzi a gyűjtött anyagból esztétikusan 
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összeállított kiállítás, mely a szülők tudatos tájékoztatását is biztosítja. A projektjellegű 

tanulás megkívánja az óvodapedagógus tervezőtevékenységét, amelyet egész évre, 

évszakonként gondol végig, és minden projektről vázlatot készít a tudatos levezetéséhez. 

Ezekhez formanyomtatványok állnak rendelkezésére.  

A gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése a problémák azonosítása, 

megoldása, az átélt élmények, a közvetlen tapasztalatok feldolgozása során tervezett 

vizsgálódások, kutakodások, kísérletezések tervezésével 

A kiscsoportos problémafelvetések, élmény- és tapasztalatszerzések, témafeldolgozások 

lehetőséget adnak a gyermek-óvodapedagógus, gyermek-gyermek személyes okfejtő, 

összefüggéseket kereső beszélgetésére. A beszélgetés természetesen akkor lesz fejlesztő 

erejű, ha az óvodapedagógus kérdésfeltevése verbális megnyilatkozásra ösztönöz. A 

legsokszínűbb spontán beszélgetések esetében is mindig csak olyan kérdéseket tegyen fel az 

óvodapedagógus, és olyan válaszokat adjon, amelyek biztonsággal segítik az új ismeretek, 

fogalmak, fogalomkörök kialakulását, ezek helyes szóbeli megfogalmazását. A projekthez 

kapcsolódó irányított beszélgetésekben előfordulnak a legismertebb kérdéstípusok: a 

sugalmazó, rávezető, gondolkodtató kérdések. Az óvodapedagógus a beszélgetések 

funkciójából adódóan azonban, a kérdések céljának, feladatának megfelelően, variálja 

ezeket. A változatos kérdések vonatkozhatnak adatok, tények megállapítására, 

problémafelvetésre, feladatok értelmezésére, fogalom megnevezésére, felsorolásra, ok-

okozati összefüggések felfedezésére, elemi következtetések levonására, hasonlóságokra és 

különbségekre, és a szó jelentésének ismeretére. Az óvodapedagógusnak arra kell ügyelni, 

hogy kérdései ne tartalmazzanak olyan fogalmakat, amelyek jelentéstartalmával a gyermek 

nincs tisztában. Fontos, hogy minden gyermekre figyeljen, mert a gyermek jelzi, ha valamit 

nem ért, s azt gyors korrigálással helyre tudja hozni, és folytatható a beszélgetés. Az is 

lényeges a beszélgetésben, hogy a gyermek minden kérdésére hiteles, érthető pontos választ 

kapjon.  

Ezek a projektjellegű szervezeti formák kiválóan segítik a gyermekek szókincsének 

gazdagítását, mivel a projekt témakörökben, a gyűjtőmunkával együtt igen széles 

tapasztalati anyaggal dolgoznak, amelyek megsokszorozzák valóban a gyermekek 

szókincsét, és gyakorolhatják azokat a kontextusos beszédben. A valós élethelyzetek 

természetes módon teszik lehetővé, hogy alkalmazzák, gyakorolják a viselkedés alapvető 

szabályait, a köszönést, bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást, a szándékok 
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kifejezését, az érzelmeik közvetítéseit, melynek hatására magabiztosabbá válnak a 

kommunikációs szituációkban.  

Az óvodapedagógusnak arra kell törekednie, hogy a projektjellegű tanulás során adjon minél 

több lehetőséget a spontán beszéd formáinak széles körű gyakoroltatására, a 

metakommunikáció egyre változatosabb megoldásaira, a kontextusos és az összefüggő 

beszéd alkalmazására. 

A projektek tele vannak matematikai, logikai összefüggésekkel, melyet a gyermek 

játszva, a tapasztalatok logikus rendezésével sajátít el. A matematikai tapasztalatszerzés 

fontos alkotóeleme a gyermekek értelmi képességének, a beszéd és gondolkodás együttes 

fejlődésének. Ezért az óvodapedagógus a projektekben a gyermekekkel tudatosan 

gyakoroltatja a matematikai kifejezéseket, a tő-, és sorszámneveket, a határozatlan 

számneveket, a halmazok összehasonlítását szín, alak, forma, helyzet, számosság szerint, 

becsléssel, párosítással, több, kevesebb ugyanannyi meghatározásával. A projektek 

feldolgozása során a gyermekek elsajátítják a relációs szókincset: a kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora, alacsonyabb, magasabb, ugyanolyan magas, rövidebb, hosszabb, ugyan olyan 

hosszú, keskenyebb, szélesebb, ugyan olyan széles, egész, fél, feleannyi stb. kifejezéseket. 

Felfedezik, megismerik a sík-, és térmértani kifejezéseket: a kört, téglalapot, a négyzetet, a 

gömböt, a téglatestet, a kockát, a nyitott és zárt vonalakat, és a szimmetrikus alakzatokat stb. 

A gyermekek beszédészlelése és beszédmegértése záloga lesz annak, hogy szókincsükbe 

minél több matematikai kifejezés bekerüljön. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a tevékenységhez szükséges viselkedés alapvető szabályait;  

 azokat a magatartási formákat, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek;  

 a gyalogos közlekedési szabályokat;  

 a környezetében lévő művészeket, mestereket, esztétikai alkotásokat; 

 mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli formákat. 

A gyermek képes: 

 különbséget tenni az évszakok között, napszakok között; 

 megszámlálni bármit legalább 10-ig, s azokat mennyiség, nagyság, forma, szín 

szerint rendezni és összehasonlítani;  

 az irányokat, és a szófajokhoz társuló igekötőket, névutókat (leül, szék mellett) 

pontosan alkalmazni; 

 betartani a gyalogos közlekedés szabályait;  

 élményeit kontextusos helyzetben elmondani; 
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 a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető módon 

beszélni; 

 az alapvető viselkedési szabályokat betartani; 

 önállóan, otthonosan mozogni az óvoda egész területén. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 szereti a környezetét, gyönyörködik a szépségében; 

 örömmel ismer rá a környezetében lévő intézményekre, szolgáltató üzletekre, 

művészeti alkotásokra, s azokra az emberekre, akiket ott megismert; 

 szeretettel beszél azokról a háziállatokról, amelyekhez személyes kapcsolata 

társul;  

 fontosnak tartja a gyalogos közlekedés szabályait, amelyet igyekszik betartani, 

betartatni a kisebbekkel; 

 törekszik azoknak a magatartási formáknak, szokásoknak betartására, amelyek a 

természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; 

 élvezettel nézi a tapasztalatszerző sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken 

készült videó felvételeket, fotókat; 

 érdeklődő, szívesen beszélget, kérdez a felnőttektől, társaitól egyaránt. 

 

VII.2.6. Munka jellegű tevékenységek 

A tevékenység célja: 

 a gyermeki munkajellegű teendők megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek munkához 

való viszonyulását.  

 A sokféle munkajellegű teendők, tevékenységek biztosításával a gyermekek jussanak 

el odáig, hogy szívesen és örömmel végzik a munkafeladatokat.  

 a gyermekeknek a munkavégzéséhez szükséges képességeik kialakulhassanak, ami 

közben formálódhat önálló felelősségük, társas együttműködésük, kooperatív, 

egymásra figyelő munkavégzésük. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A felnőttek mintáján keresztül a gyermekek pozitív beállítódásának, viszonyulásának 

megalapozása a munkajellegű tevékenységekhez;  

 Különböző típusú munkajellegű tevékenységek biztosítása, munkafolyamatainak 

megismertetése, s azok feltételének megteremtése; 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a munkajellegű tennivalók elvégzése 

során 

A felnőttek mintáján keresztül a gyermekek pozitív beállítódásának, viszonyulásának 

megalapozása a munkajellegű tevékenységekhez  

Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért, 

majd később a közösségért végzik. Kezdetben az óvodapedagógus segítségével, később 
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pedig teljesen önállóan, öntevékenyen vesznek részt benne, az óvodapedagógus sugalmazó, 

bátorító és elismerő szeretetével.  

A gyermekeknek mindenben a felnőtt a mintaképe. Ez igen hamar megjelenik a 

szerepjátékukban, amikor papás-mamás játékot játszanak. Ebben a játékban a szüleiket 

utánozzák. Az óvodai életben pedig az óvodapedagógust, ha megfigyelhetik, milyen munkát 

végez. A gyermekek igen hamar kiejtik azt a mondatot, hogy „Én is csinálhatom?” Ez az a 

pillanat az óvodában, amit fogadjon el az óvodapedagógus, lelkesítse a gyermekeket a 

munkafolyamatok megismerésére, begyakorlására. 

Különböző típusú munkajellegű tevékenységek biztosítása, munkafolyamatainak 

megismertetése, s azok feltételének megteremtése 

A gyermeki munkajellegű teendők bevezetése az óvodapedagógusoktól közös, tudatos, 

tervező és szervezőmunkát igényel, amit egy csoport irányítása esetében a két 

óvodapedagógusnak nagyon precízen végig gondol a dajka nénik bevonásával. Közösen a 

legpraktikusabb munkafolyamatokat dolgozzák ki, amit a gyermekek könnyen 

elvégezhetnek. A másik kiemelt feladat a munkafajtákhoz szükséges eszközök beszerzése 

vagy elkészítése, amelyeknek eszközfogásait is meg kell beszélni a gyermekeket nevelő 

felnőtteknek, hogy mindhárman azonos mintát adjanak azok helyes használatáról, a 

munkamenet sorrendiségéről.  

Az óvodapedagógus először minden gyermekkel egyenként végezi el a munkafolyamatokat, 

és észreveszi, mit tud a gyermek könnyen elvégezni, miben szükséges segítséget adni ahhoz, 

hogy megtanulhassa azt önállóan elvégezni. A gyermekeknek csakis bátorítással, buzdítással 

segíti, így minél többször át tudják élni az „Én már erre is képes vagyok!” sikerélményt, 

amely a munka örömét, a célért vállalt erőfeszítés szépségét is magában hordozza.  

Az óvodába lépéstől kezdve az óvodapedagógus elindítja az önkiszolgálás 

munkafolyamatait a gyermekek öltözködésében, tisztálkodásában, étkeztetésében, 

játékhasználatában, ezekben alkalmazza a szokástanulási módszereink eredményes 

levezetését. Ebben a munkajellegű tevékenységben el kell érnünk, hogy a gyermekek minél 

hamarabb a maguk kiszolgálásában önállóvá váljanak 

A közösségért végzett tevékenységek egyik kiemelt formája a naposi munka, melyet az 

óvodapedagógusoknak nagyon átgondoltan szükséges bevezetni. Az óvodapedagógus a 

naposi munkát bármelyik tevékenységben alkalmazhatja, és úgy variálhatja a 

munkafeladatokat, hogy az a nyugodtabb óvodai élethez hozzájáruljon.  



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

83 

 

 

A naposi munka kidolgozását a csoportban dolgozó felnőttek közösen tervezik meg, hogy a 

kialakított szokásrendszerét azonosan értelmezzék, alkalmazását azonos módon segítsék és 

támogassák. Ezeket a típusú feladatokat, csak a nagyobb gyermekekre bízzák. 

 „Segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek” típusú munkajellegű tevékenység 

is előre körvonalazható. Az óvodapedagógusok megtervezik ezek lehetséges fajtáit. A páros 

munkát és a mikrocsoportos szervezeti formát alkalmazzuk. Ezek lehetnek: a játéktisztítási, 

mosási feladatok, játékjavítások, ajándékkészítések, a csoportterem díszítése, csinosítása, 

nagyobb elrendezések a játékterekben, házimunka jellegű teendők, évszaki munkák az 

udvaron stb. 

Önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízatások főképpen egyéni feladatokat vagy 

páros munkaformában teljesíthető teendőket jelentenek az óvodai gyakorlatban. Ezek 

lehetnek ad hoc feladatok, de lehetnek tervezett feladatok is, amelyek a gyermekek 

önállóságát, felelősségvállalását, céltudatosságát nagymértékben fejlesztik. A tervezett 

feladat sok esetben lehet fürdőszobai megbízás. A megbízott ellenőrzi, hogy a gyermekek a 

csapokat mindenütt elzárták-e, a villanyok sehol nem égnek-e feleslegesen. Esetleg a 

fogkrém adagolása hetenkénti váltásban, hogy megfelelő mennyiség kerüljön a gyermekek 

fogkeféire. Megbízás lehet még a napi létszámok leadása az ebédmegrendeléshez, vagy 

üzenetek átadása vezető óvodapedagógusoknak stb. E teendőket csak a nagycsoportos 

gyermekek végzik, hogy kialakulhasson bennük a kisebb gyermekek irányítása, segítése, 

támogatása, az a példamutató viselkedés, amely a kisebb gyermekek számára követhető. 

A növényápolás- és állatgondozás, mivel folyamatos munkajellegű feladatot jelent a 

csoportoknak, nem csak a környezeti tevékenység része. Az óvodapedagógus ebbe a 

teendőbe mindhárom korosztályt bevonja.  

A legkisebbek az óvodapedagógussal együtt megfigyelik a növények, állatok gondozását. A 

kerti munkában követik a termések, falevelek elszállítását, a nagycsoportosok 

veteményezését, a növények öntözését, és közreműködnek az érett gyümölcsök, szép 

virágok összeszedésében stb. A nagyobb óvodások képességüknek megfelelően 

együttműködnek az óvodapedagógussal, és kisebb csoportokban önállóan tüsténkednek a 

növények gondozásában a magvetéstől vagy elültetéstől, a növények ápolásán keresztül a 

termések összegyűjtéséig. Ők már az óvodapedagógusokkal minden évszakban közösen 

tervezik meg a feladataikat, önkéntes vállalkozással. Az óvodapedagógus használja a 

praktikus ágyások kialakításának módszereit. Az óvodapedagógus segítségével a 

gyermekeknek lehetősége van akváriumot vagy terráriumot és madáretetőt gondozni.  
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Az óvodapedagógusok a munkajellegű tevékenységeket évszakonként tervezik meg, és 

elemezik, értékelik az eredményeket.  

Az óvodapedagógus fejlesztő értékelése folyamatos a gyermekek munkavégzése során, hogy 

azzal is erősítse bennük a munka fontosságát, a gyermekek munkához való pozitív 

viszonyát, munkaszeretetét.  

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a munkajellegű tennivalók elvégzése 

során 

A beszéd- és kommunikációs képességek fejlesztésének számos lehetőségét kínálják a 

munkajellegű óvodai teendők, melyek a gyermek-óvodapedagógus, a gyermek-dajka, 

gyermek-gyermek közötti kapcsolatteremtő, megismerő, együttműködő kommunikatív 

helyzetek.  

Az önkiszolgáló tevékenységek fokozzák a gyermekek beszédaktivitását, közlékenységét, 

mert sokszor még segítségre szorulnak vagy meg szeretnék tanulni a munkafolyamatokat az 

étkezési, öltözködési, tisztálkodási szokásokat. A felnőtt-gyermek elmélyülő érzelmi 

kapcsolata lehetővé teszi, hogy a gyermekek nyitottak legyenek az új információk 

befogadására, ugyanakkor késztetést is érezzenek legkülönfélébb gondolataiknak, 

élményeiknek, vágyaiknak, tudakozódó kérdéseiknek szóbeli megfogalmazására. A 

gondozás bensőséges együttlétében kialakuló beszélgetés, bemutatás, nyelvi utánzásra 

késztetés, alkalmat ad a beszédformák gyakorlására, a legváltozatosabb spontán 

beszédfordulatok alkalmazására. 

A munkajellegű tevékenységekben gyakran előforduló beszédszituációk a megszólítás 

udvarias formái, a szóbeli instrukciók, ténymegállapítások, tényközlések, kérések. Ha azt 

szeretnénk, hogy megkedveljék a gyermekek a munkajellegű tevékenységeket, nem 

maradhat el a buzdítás, dicséret, bizalomelőleg gyakori biztosítása sem. 

A naposi munka több gyermek együttműködését várja el. Ebben a munkában a gyermek-

gyermek közötti beszédszituációknak a gazdagítása jelenik meg, és ad komoly fejlesztési 

feladatokat az óvodapedagógusoknak. 

A segítés az óvodapedagógusoknak és a felnőtteknek, a megbízatások, a növény- és 

állatgondozás típusú munkákat nagyon szeretik a gyermekek, mivelhogy a felnőtt-gyermek 

között jön létre, és a felnőttek óvó, védő, szerető gondoskodásával folyik. Ezek a közös 

munkák az óvodapedagógusok és/vagy a dajkák modell értékű, utánzásra késztető 

viselkedésüknek az eredménye. Az óvodapedagógusok kihasználják ezeket a gyermekek 
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beszéd- és kommunikációs képességeinek fejlesztésére, amelyek tálcán kínálják a 

szövegprodukció, szókincsbővítés, kifejező mozgások (mimika, gesztusok, tekintetváltás), a 

beszéd prozódiai elemei (hangsúly, hanglejtés, szünettartás stb.) gyakorlásának a 

lehetőségeit. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

A gyermek ismeri: 

 a munkajellegű feladatokhoz szükséges eszközöket, és azok használati módját;  

 a munkafolyamatokat, és azok szabályait. 

A gyermek képes: 

 az önkiszolgáló teendőit önállóan elvégezni;  

 közösen, kooperatívan dolgozni párban és mikrocsoportokban; 

 a naposi munkát közös megegyezéssel, kooperatívan, igényeses teljesíteni; 

 az egyéni megbízatásokat felelősségteljesen teljesítésére; 

 közreműködni a növények és állatok igényes gondozásában; 

 a kitartó munkavégzésre, a kapott feladatok elvégzésére. 

A gyermek attitűdjére jellemző, hogy  

 örömmel dolgozik társaival; 

 szívesen teljesíti kötelességeit, és boldogan újságolja szüleinek a 

munkavégzéseinek eredményeit; 

 szeretettel elfogadja a felnőttek tanácsait; 

 munkafolyamatokban szívesen segít a rászoruló társainak 

 

VIII. Kiemelt differenciált fejlesztések 

VIII.1 A gyermekek egyéni fejlesztése  

A programunk célja, hogy a gyermekeknek olyan egyéni fejlesztési rendszert biztosítson, 

amely minden gyermeknek a fejlődését félévenként nyomon követi, majd az eredmények 

függvényében minden gyermeknek egyéni fejlesztési tervet készít és biztosítja a program 

napirendjében a fejlesztési lehetőségek időkereteit. 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

86 

 

 

Továbbá célja, hogy minden szülőnek félévenként a gyermeke fejlődéséről és a fejlesztés 

eredményeiről részletes tájékoztatást adjon a nevelőpartneri viszony erősítése érdekében.
25

 

A nevelőtestület feladatai 

 A gyermekek egyéni fejlődésének és fejlesztésének folyamatszabályozása szerint:  a 

nyomon követéshez szükséges dokumentumok előkészítése, a gyermekek 

megfigyelésének elindítása, a fejlettségi mutatóinak folyamatos rögzítése, valamint a 

gyermek egyéni fejlesztési tervének elkészítése, a fejlesztés beindítása, elvégzése és 

annak értékelése;  

 A szülők korrekt, empatikus tájékoztatása a gyermeke megfigyelésekről és a 

fejlesztések tapasztalatairól; 

 Az óvodai szinten működtetett „Gyermekek egyéni fejlődését, fejlesztését segítő 

szakmai team” munkájában aktív együttműködés megteremtése. 

A gyermekek egyéni fejlődésének és fejlesztésének folyamatszabályozása szerint a 

tennivalók értelmezése  

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációk rendelkezésére állnak melyet a 

csoportokba felvett gyermekeknek, személyre szólóan készítünk el egy dossziéba. A 

dokumentumok sora a gyermek anamnézisével kezdődik, amit az első családlátogatáson a 

szülővel együtt töltenek ki az óvodapedagógusok, s közben értelmezik, hogy bizonyos 

kérdések megválaszolására miért van szükség a gyermekek fejlesztéséhez. Ez az eljárás 

kiválóan elindítja azt a felelősségteljes közös munkát, amely a gyermek folyamatos, tudatos, 

magas színvonalú egyéni fejlesztéséről szól. 

A gyermekek befogadási időszaka az óvodapedagógiai programunkban december végéig 

tart, mert a gyermekeket jól meg kell ismerni ahhoz, hogy az első fejlődéséről szóló mutatóit 

rögzíteni tudják a csoportban dolgozó óvodapedagógusok. Leszögezzük, hogy a gyermek 

befogadása, beszoktatása nem addig tart, ameddig sír, hanem addig, míg megismerkedik az 

óvodai élet szokásaival, teendőivel, és az ott dolgozó felnőttekkel. Az óvodapedagógus 

december végéig kitölti a gyermek befogadási időszakáról szóló formanyomtatványt, és 

elvégzi a személyiségstruktúrában kidolgozott Gyermektükör első félévi fejlődési 

mutatóinak megállapításait, bejegyzéseit (mozgásfejlődés, érzelmi, szociális, értelmi – 

beszédfejlődés). Ennek függvényében elkészíti minden gyermeknek az egyéni fejlesztési 

                                                 
25

 Nagy Jenőné (2006): Gyermektükör. A gyermekek fejlődését, fejlesztését segítő útmutató. ONME sorozat 5. 

száma. ONME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok. 151 p. 
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tervét. A fejlesztés április végéig tart, melynek az eredményeit rögzíti a fejlesztési tervben 

található értékelésekben.  

Az óvodapedagógiai programban meghatározott teendőkkel, tevékenységekkel kapcsolatos 

megfigyeléseket a gyermek óvodába lépésétől kezdve elindítjuk, hogy nyomon követhetővé 

váljon a hároméves vagy négyéves óvodai fejlesztés egyéni jellemzőinek megismerése, azaz 

a gyermek fejlődési íve. Ezért év elején a gyermekek óvodába érkezésének időszakában 

elvégezzük az első diagnosztikát, és a kiscsoport végén is rögzítjük ismét a gyermekek 

fejlődési jellemzőit. 

Az óvodapedagógusok 4-5 éves korú gyermekek fejlődési mutatóit szeptember első 

hónapjában egyénenként megfigyelik, és a már rögzített első mutatókhoz viszonyítva 

megállapítják, hol vannak nagyobb léptékű fejlődések, amit diagnosztizálni szükséges. 

Októberben a kapott adatok függvényében elkészítik az egyéni fejlesztési terveket, és azt 

igyekeznek megvalósítani és értékelni december harmadik hetéig. A második félévi fejlődési 

mutatókat is az előzőhöz viszonyítva értékelik, és csak azokon változtatnak, ahol 

kimutatható az ugrásszerű fejlődés, vagy sajnálatos módon a visszaesés. Sokszor 

megfigyelhető a stagnálás is, amely a fejlődési törvények szerint is természetes. Januárban, a 

változásokat figyelembe véve, újra tervezik a fejlesztési terveket, és azokat április végéig, a 

különböző fejlesztő játékok segítségével befolyásolják, stimulálják, fejlesztik. Az 

értékeléseket május közepéig elvégzik, és rögzítik a dokumentumban. A tevékenységek 

eredményességének megfigyelése, és a fejlesztés adminisztrálása május végéig megtörténik, 

hogy a szülőkkel mindazt egyéni beszélgetés keretében meg tudják beszélni a pedagógusok.  

Az óvodapedagógusok az 5-6-7 éves gyermekek fejlődésének diagnosztizálását az első 

félévben ugyanúgy elvégzik, mint a 4-5- évesek esetében, viszont a tankötelezett gyermekek 

egyéni fejlesztését és a tevékenységek diagnosztikáját márciusban befejezik, és összegzik az 

eredményeket, majd átadják azt a vezető óvodapedagógusnak, aki aláírja az iskolaérettség 

teljesítéséről szóló dokumentumot, mert áprilisban, az iskolákban már elkezdődnek a 

beiratkozások. A visszamaradó gyermekeknek ez az év folytatódik ugyanúgy, mint a 4-5- 

éves gyermekeknek, s majd a következő évben záródnak számukra az egyéni fejlesztések 

hasonlóan, mint az iskolaérett gyermekeknek. 

A gyermekek egyéni dokumentumaiban, amennyiben a gyermeket szakértői bizottság 

vizsgálta, megtalálhatók a szakértői bizottság vizsgálati megállapításai, és a fejlődést 

szolgáló intézkedésre tett javaslatai, amelyet az óvodapedagógus a fejlesztési tervében 
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figyelembe vesz, és rögzíti a gyermek egyéni fejlesztéseit. Ehhez fűzi a további szakértői 

bizottság felülvizsgálatának megállapításait is. 

A szülő korrekt, empatikus tájékoztatása a gyermeke megfigyeléséről, és a fejlesztések 

tapasztalatairól 

A egyéni fejlesztés folyamatszabályozásában minden félév zárásaként beépülnek „A szülő 

tájékoztatása a gyermeke fejlődéséről” szóló megbeszélések, amit az óvodapedagógus 

tart, aki a gyermek dokumentumait folyamatosan kezeli, és a megfigyeléseket, fejlesztéseket 

elvégzi. Ugyanis praktikusság alapján a két óvodapedagógus között a gyermekcsoport 

létszámát a betűrendnek megfelelően megfelezik, hogy mindkettőjükre azonos feladatok 

terhelődjenek. (Kritikus esetek megbeszélésénél mindkét óvodapedagógus részt vesz a 

tájékoztatáson.) 

Az óvodapedagógus különös tekintettel készül fel ezekre a megbeszélésekre, és minden 

gyermeknek elviszi a Gyermektükrét a találkozásra, hogy a szülő átnézhesse a bejegyzé-

seket, amiket egyenként kísérjen pontos magyarázat. A fejlesztések tartalmát, módszereit és 

eszközeit is megmutatja a szülőknek, mert azok inspirálhatják őket arra, hogy otthon is 

hasonló játékokat vegyenek a gyermekeiknek, és játszanak velük.  

A szülőknek megtartott tájékoztatás időpontját, szülői aláírással rögzítik az erre alkalmas 

formanyomtatványon. 
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VIII.2 A gyermekek tehetséggondozása 

 

Helyzetelemzés 

A Nemzeti Tehetség Program 2008-ban jelent meg, mely a stratégiai célkitűzéseinek 

speciális céljai között kiemelte a tehetségsegítést kora gyermekkortól kezdve. 

Az országgyűlés 2008. 12. 04-én a 126/2008. sz. határozatával elfogadta a Nemzeti Tehetség 

Programot, mely elindította a szemléletváltást nevelőtestületünkben is – ezért döntöttünk a 

tehetséggondozó műhelyek kialakításában és működtetésében.  

Ezt követte a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, mely célja és alapelve 

részében megfogalmazta, hogy: kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 

leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.  

Óvodánk 2013. novembertől Tehetségpont lett, majd 2018. februárban megkaptuk az 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Tehetséggondozó programunk lehetőséget biztosít a 

tehetségcsírák hosszú távú fejlesztésére már az óvodáskor kezdetétől, melynek megfelelően 

minden nagycsoportos korú gyermek valamilyen tehetségműhelyben tevékenykedik.  

A művészeti program „Csak tiszta forrásból” merített szakmai anyaga kiegészítve a helyi 

népi kultúra hagyományaival biztosítja az értékek megőrzését és további ápolását.  

Nevelőtestületünk vallja, hogy minden kisgyermek tehetséges valamiben, és a 

tehetségcsírák már kora gyermekkorban fellelhetők. Ennek szellemében végezzük 

mindennapi munkánkat, mely a felzárkóztatások mellett a kiemelt képességű gyermekek 

gondozását is magában foglalja. Pedagógiai Programunk, Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés 

a művészetek eszközeivel” alternatív óvodapedagógiai program, mely kiváló alkalmakat 

teremt a művészetek adta lehetőségek kihasználására és a tehetségcsírák felfedezésére.  

Céljaink: 

 Olyan óvodapedagógiai tehetséggondozói rendszer működtetése, mely a gyermekek 

teljes személyiségfejlesztésének pedagógiai folyamatába beágyazottan biztosítja – a 

Nemzeti Tehetség Program általános alapelveinek betartásával – a gyermekek 

tehetségígéretes adottságainak kibontakoztatását, a tanulás iránti 

érdeklődésének felkeltését, és a szülők megnyerését az óvodás kori 

tehetségügynek.  

 Pozitív szemlélettel, minden gyermeknek esélyt adjunk az óvodában a legjobb, 

átlagon felüli adottságának és kreatív, motivációs adottságainak 

kibontakoztatásához úgy, hogy alkalmazzuk a tehetségelmélet legújabb elméletét és 

módszertanát.  

 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

90 

 

 

 
Az óvodapedagógus feladatai:  

 A gyermekek tehetséggondozása a kidolgozott folyamatszabályozás szerint: a 

gyermekek átlagon felüli adottságainak kétéves időintervallumban történő 

azonosítása a csoportokban, és az adatok rögzítése a Komplex Gyermektükörben, a 

gyermekek beválogatása a tehetséggondozó műhelyekbe, a műhelyek beindítása és 

működtetése, a műhelymunkák hatásvizsgálatainak elvégzése, valamint a 

dokumentumok folyamatos kitöltése.  

 A szülők tájékoztatása, bevonása a gyermekek tehetséggondozásába.  

 Az óvodai szinten működtetett „tehetséggondozó team” alkotó munkájában 

együttműködés, együttgondolkodás megteremtése.  

1..A gyermekek óvodai tehetséggondozásának kidolgozott folyamatszabályozása:  

- Az óvodai tehetséggondozásban a teljes nevelőtestület különböző szerepekben, feladatok 

elvégzésében vesz részt.  

- Az óvodapedagógusok ellátják a csoportokba járó 3-4-5 éves gyermekek folyamatos 

megfigyelését a tehetségígéretes adottságaiknak azonosítása érdekében.  

- Tudatosan keresik a tehetségígéretekre jellemző személyiségjegyeket, és a speciális 

tehetségterületek képességjellemzőit, hogy kellő szakmai érveléssel tudják alátámasztani a 

gyermekek műhelybe való ajánlását, melyet 5 éves korra adminisztrálnak.  

- A gyermekek beazonosításához kidolgozott kategóriarendszeres megfigyeléseket 

végeznek, a Gardner-i tehetségterületek figyelembevételével. Ebbe a munkába bevonják a 

szülőket, az óvoda szakképzett fejlesztőpedagógusát, és a műhelyvezetőket, de különleges 

esetekben a szakszolgálatban dolgozó tehetségfejlesztő szakembereket is. A 

tehetségazonosításról a beválogatás után a szülői értekezleten adnak tájékoztatást.  

- A tehetségműhelybe a gyermekek beválogatását azok a műhelyvezetők végzik, akiket az 

óvodavezető javasol, szakmai érdeklődése és képessége, kompetenciája alapján.  

- A műhelyvezetők az azonosított gyermekek névsorát megkapják, és nekik egy olyan 

játékos tevékenységet állítanak össze, mely alkalmat teremt a „Ryans.féle” becslési skála 

korrekt kitöltéséhez. Ez alapján határozzák meg azt a 6-15 fős gyermeklétszámot, akik 

adottságuknál fogva alkalmasak lesznek egy éves műhelymunkára.  

- A műhelymunkában a beválogatott nagycsoportos korú gyermekek vesznek részt, 

akiknek a műhelyvezető 30 órás komplex tehetségprogramot készít, 15 modulban, melyet 
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októbertől április végéig, meghatározott, heti azonos napon és időpontban tart meg, egy 

segítő óvodapedagógus közreműködésével.  

- Ennek a munkának az értékelése gyermekekkel, szülőkkel, óvodapedagógusokkal, 

óvodavezetővel, és a műhelyvezető önértékelésével, hatásvizsgálatok formájában történik.  

- A munkájukat műhelynapló alapján dokumentálják, melyben minden fontos információ 

megtalálható a tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának szempontjából.  

2. A szülők tájékoztatása, bevonása a gyermekek tehetséggondozásába:  

- A szülők nagyon komoly partnerei a tehetséggondozó munkánknak, mert el szeretnénk 

érni, hogy megnyerjük őket a kora gyermekkori tehetségügynek. Ezért tudatosan építettük 

fel e területen a nevelőpartneri kapcsolatainkat.  

- Az óvodánkba felvett gyermekek szüleinek az óvodavezető ad elsőként tájékoztatást 

intézményünk tehetséggondozó munkájáról. Tisztázza e program társadalmi célját, 

elképzeléseit, a Nemzeti Tehetség Program alapelveit, koncepcióját, és ebben óvodánk 

pozitív pedagógiai szemléletét, mely esélyt ad minden gyermeknek, hogy részt vehessen a 

tehetségígéretek gondozásában. Bemutatja, hogy milyen tehetségműhelyeket 

működtetünk, hogy minden gyermek érdeklődését le tudjuk fedni műhelytevékenységekkel. 

Ezért a nyelvi, a zenei, a téri-vizuális, a testi-kinesztetikus és logikai műhelyeket szervezünk 

meg minden évben a beazonosított gyermekek adottságaihoz, képességeihez, érdeklődéséhez 

igazodva.  

- Az óvodai tehetségígéretek gondozásáról, a gyermekek beválogatásáról a 

műhelyvezetők tájékoztatják a szülőket. Az októberi rétegszülői értekezleten elmondják 

tehetségprogramjukat, egész éves munkatervüket, működésük feltételeit, és folyamatosan 

tájékoztatják a szülőket, hogy miben szeretnének velük együttműködni. A szülők lehetőséget 

kapnak arra is, hogy félévkor és év végén közvetlenül részt vehessenek a 

műhelymunkában, és lássák a gyermekeik érdeklődését, kreatív alkotó munkáját a 

tehetséggondozásban, valamint érzékeljék a differenciált, kis létszámú nevelési formák 

személyiségfejlesztő hatásait. A szülők részt vesznek egy hatásvizsgálatban, hogy az 

őszinte véleményük további segítséget adjon az új pedagógiai gyakorlat megerősítéséhez 

vagy továbbgondolásához.   

3. A „tehetséggondozó team” alkotó munkájában való közreműködés, együttgondolkodás, 

együttműködés: 
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- Az óvodai eredményes tehetséggondozó munkánkhoz minden évben egy tehetséggondozó 

team-et alakítunk a műhelyvezető óvodapedagógusokból, akik elvégzik a tehetséggondozás 

operatív feladatait.  

- A team összefogását a tehetségkoordinátor végzi, aki a rendszerszemléletűen kiépített 

tehetséggondozás gazdájaként azon dolgozik, hogy a folyamatszabályozás tevékenységei 

megvalósuljanak az óvodánkban. A tehetségkoordinátort az óvodavezető kéri fel erre a 

feladatra, aki együttműködik, és adott esetben képviseli az óvodavezetőt az országos 

hálózatban is.  

- A team éves munkaprogrammal dolgozik, melyet a nevelőtestület fogad el, mivel 

mindenki részt vállal a tehetségígéretek gondozásban. A munkafolyamatok koordinátoraként 

figyeli a 3-5 éves korú gyermekek beazonosító folyamatát, és segíti az óvodapedagógusok 

döntéseit meghozni. Különösképpen figyelnek azokra a gyermekekre, akiknek két év alatt az 

óvodapedagógusok nem tudták azonosítani az átlagon felüli adottságait, de még az 

érdeklődési körét sem.  

- A beválogatás folyamata is komoly koordinációs figyelmet igényel, mert a 

műhelyvezetők a gyermekeknek adott pontok alapján döntik el, hogy ki kerül be a műhelybe, 

viszont a ponthatár alatti gyermekekről konszenzusos döntést kell hozni, amit a koordinátor 

vezet le. Ez a tehetséggondozásunk legnehezebb pontja, melyhez nevelőtestületünk 

együttgondolkodása, együttműködése szükséges.  

- A hatásvizsgálatok feldolgozását is a koordinátor és a team tagjai végzik, melyeknek 

eredményei adják a következő év tervezéséhez, fejlesztéséhez szükséges feladatainkat.  

 

Komplex tehetséggondozó programunk főbb tartalmi elemei:  

 A tehetségígéretes gyermek erős oldalának támogatása. 

 A tehetségígéretes gyermek tehetségével összefüggő gyenge oldalainak 

kiegyenlítése. 

 Megelőzés, légkörjavítás. 

 Kiegészítő, lazító tevékenységek.  
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IX.ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE 
 

IX.1. Az óvoda és a család 

Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek nevelését, fejlesztését. A 

család és az óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. A szülő tud legtöbbet a gyermekről, ő 

ismeri legjobban igényeit, szükségleteit. Az óvodapedagógusnak van olyan szakmai tudása, 

olyan korosztályi tapasztalata, mely alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek 

fejlesztéséhez. Korrekt, bizalmon alapuló, nevelő, partneri együttműködésünk 

elengedhetetlen, a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. A kölcsönös bizalom és a 

gyermekért érzett felelősség teheti harmonikussá az együttnevelést. A családdal kapcsolatos 

információkat diszkréten kezeljük. A családokkal történő együttműködés csak a kölcsönös 

bizalom alapján valósulhat meg. A szülőknek tapasztalniuk kell, hogy tiszteletben tartjuk 

nevelési elveiket, hogy szeretjük gyermeküket. Arra törekszünk, hogy példamutatók legyünk 

szakmai felkészültség és emberi magatartás terén. 

Az óvodában a szülői képviseletet a Szülői Közösség látja el, melynek tagjait a csoportok 

szülői közössége alkotja. Az SZK munkaterv szerint működik és gyakorolja a szülők jogait. 

A szülők, nagyszülők segítik az óvoda érzelmi, szociális, művészeti nevelését, hogy 

választott értékeinket minél magasabb szinten tudjuk teljesíteni. 

A kapcsolattartás formái: 

 Beiratkozás előtt – „Gyere az oviba!” – a környezetünkben élő gyerekek és szüleik 

megismerhetik óvodánk érzelemgazdag, élmény teli, művészetekkel nevelő 

pedagógiai munkáját. 

 Beiratkozás. 

 Családlátogatások – az óvodába kerülés előtt, vagy a befogadási időszakban 

meglátogatjuk a gyerekeket családi környezetükben. A gyermek szociokulturális 

környezete sok információt ad a gyermek megismeréséhez. A személyes beszélgetés 

során, kitöltjük a gyermek „anamnézis” lapját, amely fontos információkat ad az 

óvodapedagógusoknak a gyermek fejlődésével kapcsolatban. 

 Befogadás- anyás befogadás. Kiválóan alkalmas arra, hogy a szülő gyermekével 

együtt ismerkedjen meg az óvodai élet, a légkör, a szokások rendszerével, az 

óvodapedagógusok, dajka nénik, pedagógiai asszisztensek, az óvodai dolgozók 

személyiségével. Ugyanakkor az óvodapedagógusok is megismerhetik az anya és 

gyermek kapcsolatát, kommunikációját, viselkedési- reagálási jellemzőit.  

 Összevont, csoport és réteg szülői értekezletek.  Az összevont szülői értekezletre 

kiscsoport év elején kerül sor, amikor az óvoda vezetője általános tájékoztatást nyújt 

a szülőknek óvodánkról, pedagógiai programunkról, házirendünkről, az év 

eseményeiről.  Egyéb alkalmak: egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai előadások, 
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tájékoztatások szervezése, szakemberek (pszichológus, védőnő, fejlesztő- 

gyógypedagógus- logopédus, tanítónők) részvételével. 

Csoport szülői értekezleteket az óvodapedagógusok fél évente egy alkalommal 

tartanak, ahol a csoport általános feladatait, a félévi nevelési és fejlesztési terveket, 

népi jeles napokat, művészeti jeles napokat, ünnepeket, rendezvényeket ismertetik a 

szülőkkel. 

Réteg szülői értekezletet a tehetséggondozás területén tartunk, ahol a műhelyvezető 

óvodapedagógusok ismertetik az adott tehetségműhely éves programját azon 

szülőknek, akik gyerekét a műhelymunkában gondozzák. 

 A napi kapcsolattartás elengedhetetlenül szükséges, hogy a szülő teljes mértékben 

tájékozott legyen a gyermekével történt lényeges eseményekről. Ezek rövid, tömör 

beszélgetések, mert az óvodapedagógusnak közben figyelnie kell a többi gyerek 

játékára, tevékenységére, szükségleteire is! 

 „A szülő tájékoztatása gyermeke egyéni fejlődéséről” - félévenkénti beszélgetések 

során, a gyermek fejlődését nyomon követő „Gyermektükör” megmutatása, 

megbeszélése a szülőkkel: féléves fejlesztési terv, eredmények, hiányosságok, 

problémák, további fejlesztési lehetőséget megbeszélése. 

  A szülőkkel közösen szervezett rendezvények, ünnepek, kirándulások, közös 

programok (játszónap, barkácsdélután), szülői fórumok, segítik, hogy óvodánk igazi 

közösséggé tudjon válni a szülőkkel, a közös élmények gazdagítsák a gyerekek, 

szülők, az óvoda dolgozóinak mindennapi életét. 

 Szülői igény- elégedettség vizsgálatok, amelyek hasznos visszajelzéseket adnak 

óvodánk működéséről, pedagógiai munkánkról.  

IX.2. Óvoda - Bölcsőde 

Óvodánk közvetlen partnere a bölcsőde. Az óvodába lépés előtt sok gyerek jár bölcsödébe. 

Gyermekközpontú szemléletünk, jól összehangolt nevelési gyakorlatunk az 

óvodapedagógusok, gondozónők közötti jó kapcsolat, a gyermekekkel való ismerkedések 

alapot adnak a befogadáshoz-elfogadáshoz. A kölcsönös látogatások, az ismerős környezet 

erősítik a biztonságérzetet, csökkentik a szorongást, a félelmet, ami a gyermekek folyamatos, 

kiegyensúlyozott fejlődését, beilleszkedését szolgálják az új környezetben. 

A kapcsolattartás formái 

 Látogatások, tapasztalatcserék 

 Szülői értekezletek a gyermekek óvodába lépése előtt 

 Közös továbbképzések 

IX.3. Óvoda – Iskolák 

Óvoda- iskolák kapcsolatában törekszünk a kölcsönös nyitottságra, valamint arra, hogy az 

óvodából kikerülő nagycsoportos korú gyermekek zavartalan iskolakezdését elősegítsük. 

Érdeklődéssel és örömmel várják az iskolakezdést. Fontos, hogy az óvodából az iskolába 
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való átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük. Az Ó hatvani városrészen három 

általános iskola és két középiskola működik. Mindhárom általános iskola akkreditált 

tehetségpont. Az együttműködés minden iskolával rendszeres és több hagyományos 

ünnephez kapcsolódóan valósul meg. 

Kapcsolattartás formái: 

 Együttműködés a „kultúrkincs” átadásban 

 Szakmai együttműködés a tehetséggondozás területén 

 Kulturális vonatkozású témanapok feldolgozása 

 Pályázatokon való közös részvétel  

 Kiemelt rendezvények kölcsönös közzététele 

 Szakmai konzultációk 

 Közös programok (művészeti hét, egészséghét, sportverseny, koncertek, rajzversenyek) 

IX.4. Óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolata 

 Művészeti programunk a gyermekek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény 

kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. 

Fontosnak tartjuk, hogy a környezetünkben lévő kulturális intézmények által kínált 

programokat még tudatosabban megismerjük és ezek egyre szélesebb körben épüljenek be 

napi gyakorlatunkba. Segítünk abban, hogy a gyermekeknek és szülőknek mindennapi 

életükké váljanak a művészeti alkotások és a bennük gyönyörködés lehetősége. Ebben 

nagy segítségünkre vannak a település kulturális intézményei, de emellett az intézményen 

belül is lehetőséget teremtünk a helyi művészek bemutatkozására, egyfajta kultúrmissziót 

teljesítve. Óvodánk programjának egyik fontos eleme a lokálpatriotizmus kialakítása, 

elmélyítése a gyerekekben és rajtuk keresztül a szülőkben is. Ennek érdekében több, a 

városban működő intézménnyel tartunk kapcsolatot. 

a. Ady Endre Könyvtár 

Valamennyien tagjai vagyunk a könyvtárnak, hiszen óvodai tevékenységeinkhez sok 

hasznos szemléltetőanyagot tudunk keresni, amivel a gyermekek befogadását segítjük. Az 

anyagok összeállításához tevőleges segítséget kapunk a könyvtár dolgozóitól. Az óvodánkba 

járó gyermekek szüleit is arra ösztönözzük, hogy írassák be gyermekeiket a könyvtárba, 

hogy ezzel is segítsék olvasóvá válásukat. A könyvtárral hosszú évekre visszanyúló 

kapcsolatot ápolunk.  
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Ennek tartalma: 

 részt veszünk a könyvtár által szervezett bérletes bábelőadásokon, 

 bábszínházi előadásokon, 

 nagycsoportosaink ismerkednek a könyvtárral, 

 a gyermekekkel, alkotásokat készítünk a könyvtár rajzpályázataira, 

 csoportonként ismerkedünk a könyvtár óriásbábjaival, 

 mese tehetségműhelyes gyermekeinkkel előre egyeztetett foglalkozásokon veszünk 

részt. 

 évszakhoz, állatokhoz, jeles napokhoz kapcsolható mesék feldolgozása, 

 kézműves foglalkozások, 

 hagyományos mesemondás. 

b. Hatvany Lajos Múzeum és Értéktár 

Óvodánk csoportjai és munkatársai szívesen látogatják a múzeum által kínált 

rendezvényeket, foglalkozásokat. 

Kapcsolattartás formái: 

 Lesznai Anna Hatvanban (múzeumpedagógiai foglalkozás) 

 Télbúcsúztató (irodalmi színpad, néprajzi előadás, kézművesség, táncház) 

 Madarak és Fák Napja (múzeumpedagógiai foglalkozás) 

 Föld Napja (múzeumpedagógiai foglalkozás) 

 Víz Világnapja (múzeumpedagógiai foglalkozás) 

 Nyári Vándordallamok (zenei estek nyáridőben) 

 Szent Márton és a ludak (múzeumpedagógiai foglalkozás) 

c. Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum 

A múzeummal évekre visszanyúló kapcsolatot alakított ki óvodánk. Az óvodai csoportok 

szervezett látogatásokat tesznek az Intézményben, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, 

családi napokon vesznek részt, használják az élményteret. Az együttműködést indokolja az a 

tény is, hogy óvodánkban kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a gyermekek 

tehetséggondozásának, hiszen ez törvény által előírt feladata az óvodapedagógusoknak.  

d. Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 

Iskolája  

Az intézménnyel több szálon fut kapcsolatunk. Az iskolában a népi kismesterség oktatását is 

folytatják (fazekasság, bőrdíszművesség, kosárfonás). Az itt készült munkák tökéletes példái 

a népi mesterségeknek, a hagyományőrzésnek. Az Ovi Galériában többször rendeztünk 

kiállítást ezekből a munkákból. 

Az iskola irodalmi csoportja évente több alkalommal jön el a Jeles Napokhoz kapcsolódva, 

amikor mesélnek, báboznak a gyerekeknek. 
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e. „Naplemente Nyugdíjas Klub”  

Tagjai a hagyományőrzés keretében jönnek óvodánkba, amikor a néphagyományokat 

felelevenítve lakodalmast, húsvéti locsolkodást mutatnak be nekünk, ezzel is színesítve 

hagyományos ünnepeinket. 

f. Grassalkovich Művelődési Ház  

 Az elmúlt évek során a művelődési ház intézményében óvodásaink a következő alkalmakon 

fordultak meg:  

 szervezett gyermekszínházi előadásokon  

 az ott működő nyugdíjas klub jeles napján- idősek köszöntésén,  

 a szüreti időszakban hagyományosan megrendezésre kerülő térségi fesztiválon és 

szüreti felvonuláson 

 népmesefesztiválon 

 A művelődési ház által szervezett óvodai időn kívüli programok népszerűsítésében (a 

szabadidő hasznos eltöltése) óvodánk partnere az intézménynek, így az óvodai 

hirdetőtáblákon ennek mindig helyet adunk. 

g. Színes Alapítvány 

Király Kornélia vezetésével kb. 20 éve működik már városunkban az alapítvány. Szakkör 

formájában sajátítják el a gyerekek a rajzolás- festés alapjait. Óvodás kortól várják a 

jelentkezőket, így óvodánkból is vannak gyerekek, akik bekapcsolódnak az Alapítvány 

munkájába.  

Kapcsolattartás formái:  

 ovi- galéria megnyitó, ahol jelenlegi és „volt” óvodásaink munkáiból nyílik kiállítás 

 tehetséggondozás: „varázskezek” vizuális tehetségműhely segítése ötletekkel, új 

technikák megismertetésével, közös alkotás, kiállítás szervezés, kölcsönös 

látogatások. 

meseszövők” mese tehetségműhely mesefeldolgozásaihoz hátterek, bábok, fejdíszek 

elkészítésében segítség- ötlet adás. 

 helyi rajzversenyek szervezése 

h. Kocsis Albert Zeneiskola 

A zeneiskolában működő zene oviban 5 éves kortól járhatnak óvodásaink zenei 

foglalkozásokra. Több gyermek él ezzel a lehetőséggel. 

Az évszakok lezárásaként megrendezésre kerülő OVI KONCERTEKEN nagy szeretettel 

vesznek részt zeneiskolás növendékeik, akik egykor a mi óvodánkba jártak. Ezen kívül 

ezeken az alkalmakon a zeneiskolában tanító zenetanárok hangszerbemutatóval is meglepték 

már az óvoda gyermekeit, munkatársait.  
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Óvodánkban 5 éve zenei tehetségműhely is működik. A zenei területen tehetséges 

gyermekeinkkel zeneiskolai látogatásokat is szerveztünk. A műhelyfoglalkozásokat 

zenetanárok is meglátogatják, ahol a kis tehetségígéretek bemutatkoznak. 

i. Polifónia Vegyes kar 

A városunkban működő kórusban több óvodapedagógusunk is részt vesz, akik ezzel is 

gondoskodnak énekhangjuk karbantartásáról. 

A kórus koncertjeire látogatásokat szervezünk, a munkatársak, szülők és gyermekek 

bevonásával. Pl.: Adventi hangverseny, Tavaszi koncert. 

Az óvodánkban évszakonként megrendezésre kerülő ovi koncerteken is szeretettel fogadjuk 

a kórus tagjait, akik az alkalomhoz illő repertoárral kedveskednek nekünk.  Évente egy 

alkalommal a zenei tehetségműhely tagjai meglátogatják a kórus próbáját, ahol 

megtapasztalhatják, milyen sok gyakorlás szükséges egy-egy nagyobb kórusmű 

elsajátításához. 

 h. Egyházak 

Óvodánk feladata, megszervezni a gyerekek hitéleti nevelését, amennyiben a szülő ezt 

igényli. 

 délutáni hittan óra felekezetnek megfelelően 

 egyházak ünnepi műsorai, bábjátékai 

 adventi koncert a templomban 

IX.5. Óvoda és a Szakmai Szervezetek kapcsolata 

Óvodánk nevelőtestülete tagja az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének. Az Egyesület kiemelt célja, hogy 

szakmai munkájában erősítse, támogassa a művészeti programot adaptáló óvodákat, hogy a 

gyermekek nevelését magas minőségű szakmai munkával tudjuk végezni. Az egyesületen 

keresztül kapcsolatot tartunk a magyarországi és határon túl működő művészeti óvodákkal. 

Óvodánk regisztrált kiváló tehetségpont. Így figyeljük az Országos Tehetségsegítő Tanács 

szolgáltatásait, amelyek tematikus tanácsként szolgálnak tehetséggondozó programunk 

szakszerű működéséhez. 

Kapcsolattartás formái: 

 közgyűlés, tanácskozások, konferenciák 

 továbbképzések 

 szakmai napok, jó gyakorlatok bemutatása 
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 látogatások 

 tehetség- napok 

 internetes felület, levelezés 

IX.6. Óvoda egyéb kapcsolatai 

 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézménye 

 Hatvani Lesznai Anna EGYMI 

 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

 Óvodánk védőnője, gyermekorvosa 

 Oktatási Hivatal 

 POK Eger 

 Óvodánk fenntartója: Hatvan város képviselőtestülete 

Kapcsolattartás formái: 

 nevelési tanácsadás, szakértői feladatok ellátása, fejlesztő nevelés, logopédia, 

óvodapszichológia 

 gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos- halmozottan hátrányos családok segítése 

 óvoda pedagógiai- szakmai munkájának segítése, koordinálása 

 látogatások, megfigyelések, információ csere 

 előadásokon, szakmai konferenciákon való részvétel 

 internetes felületek kezelése, levelezés 

 

X. Az alternatív program erőforrásai 

X.1. Személyi feltételek a program magas szintű megvalósításához 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt az óvodapedagógus végzi. Személye 

minta a nevelésben. Értékfelfogása erősen hat a gyermekekre. Éppen ezért nem mindegy, 

hogy milyen értékeket közvetít, s azokat milyen tudatosan képviseli.  

E programot megvalósító óvodapedagógus közvetítik a művészetek tradicionális 

értékeit. Felvállalja az ízlésformálást az óvoda tágabb környezetében is.  

Egy gyermekcsoport életét két óvodapedagógus irányítja. A párban dolgozó pedagógusok 

együtt terveznek, összehangoltan megosztják és elvégzik a feladatokat. Képesek pedagógiai 

elveiket, nevelési gyakorlatukat a program szellemében egyeztetni. (Ehhez szükséges a 

két óra átfedési idő.) 

Az óvodapedagógusok bevonják a dajkákat és pedagógiai asszisztenseket a gyermekek 

egészséges életmódjának, erkölcsi és szociális nevelésük szokásainak megtervezésébe, 

elemzésébe, értékelésébe. A gyermekek nevelését ezeken a területeken, az 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

100 

 

 

óvodapedagógusok kérésére, azonosan, együtt végzik. A dajkák, pedagógiai asszisztensek 

partnerek az óvoda szépítésében, higiéniájának igényes megteremtésében. 

Az óvodapedagógusok ki szakmai teameket alakítanak, egy-egy kiemelkedő szakmai 

feladat elvégzéséhez, a szakmai munka innovációjához, elemzésekhez, értékelésekhez, 

valamint a szervezet társas, emberi kapcsolatainak karbantartásához.  

Az óvodában folyó munkát a vezető óvodapedagógus irányítja, koordinálja. Irányítja a 

pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdálkodási, műszaki, közéleti, menedzselési 

feladatokat. A vezető a lehetőségek optimális felhasználásával biztosítja a jól szervezett 

munkát, a fejlesztéshez szükséges feltételeket, a szakemberek felelősségteljes önálló 

feladatvégzését.  

A nevelőtestület az önértékelési rendszerét, a pedagógiai céljaiknak veti alá, hogy a 

pedagógiai programjukat minőségi szinten meg tudják valósítani.  

Az esztétikus, gondozott óvoda, óvodaudvar biztosításához nélkülözhetetlen a karbantartó 

és/vagy kertész igényes, segítő munkája.  

X.2. Speciális tárgyi feltételek a művészeti program megvalósításához 

E program a művészetek eszközeivel kíván erősebben hatni a gyermekek személyiségére, 

ezért a következő terek, tárgyak, díszítő eszközök, játékeszközök, kiegészítő kellékek 

alkalmazása szükséges a program megvalósításához.  

Esztétikus mesetér (kuckós tér) kialakítása szükséges a mesék kéthetes feldolgozásához. Ez 

a tér a csoportterem legnyugodtabb része, melynek kialakításához a teremben lévő 

legnagyobb méretű szőnyeg szükséges, hogy minden gyermek kényelmesen elférhessen. A 

gyermekek puha párnákon ülve hallgatják meg az első hét alatt a feldolgozásra szánt mesét. 

A meséhez meseszignál csalogatja a gyermekeket indirekt módon, ezért CD lejátszóra vagy 

más hanghordozó eszközre van szükség. A mese áhítatos befogadásához esztétikus, 

nagyméretű gyertyára és gyertyatartóra van szükség, melyet az óvodapedagógus maga 

mellett kezel. Ebben a térben az óvodapedagógusok számára biztosított a meseszék vagy 

fotel, vagy kényelmes párna és egy felnyitható bőrönd vagy láda, amelyből egy hét alatt 

folyamatosan előbújnak a mese szereplői és a mesefeldolgozáshoz szükséges eszközök, 

leplek, kellékek, amelyekkel a gyermekek első naptól kezdve megismerkednek mindaddig, 

míg másik mese nem kerül bemutatásra. A kincses bőröndből vagy ládából egy játéktartó 

dobozba kerülnek át a mesekellékek, hogy a gyermekek szabad játéktevékenységük során is, 

ha szeretnék, eljátszhassák a tanult meséket.  
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A mesetér további kellékei: esztétikus bábtartók a különböző típusú bábok elhelyezéséhez, 

bábparaván, mely a térelválasztást is adott esetben biztosítja, könyvespolc vagy szekrény a 

mesekönyvek tárolásához, átváltozáshoz szükséges ruhatár és kellékek ruhatartó fogasokkal, 

hangeffekteket létrehozó varázsoló eszközök, CD lejátszó a zenei szignál és a meséhez 

felhasznált zenei betétek bejátszásához, hívóképek a tanult mesékről, mondókákról, 

versekről. A gyermekek és óvodapedagógusok által elkészített mesekönyvek a tanult, 

feldolgozott mesékről, melyeket jól látható helyen kifüggesztve tároljon, hogy minél több 

gyermek kedvet kapjon az „elolvasásához.” Ebben a térben kerül elhelyezésre a bátorító 

neveléshez szükséges szeretet- báb, amit elsősorban az óvodapedagógus használ fel a tudatos 

bizalomelőlegéhez, ösztönzéséhez.  

Az esztétikus énekes kuckó térelválasztással kijelölt terében, egy kerek szőnyegre van 

szükség, melyre hat gyermekszék párnákkal, körben elfér, a mikrocsoportos zenei 

képességfejlesztéshez. A tér egyéb eszközei: eszköztartó polc pl. köcsöggel az 

óvodapedagógusok furulyáinak, hangvilláinak vagy hangsípjainak és egyéb hangszereiknek, 

valamint zenei könyveiknek, tervező dokumentumaiknak. A gyermekek 

ritmushangszereinek szükséges egy átlátható polcos szekrény, tároló tartókkal együtt (dobok, 

triangulumok, cintányérok, ritmusbotok és egyéb esztétikus ritmushangszerek, amelyeket az 

óvodapedagógusok készítnek el a gyermekek bevonásával). Az óvodás gyermekek 

dallamjátszó eszközei: a metallofon, a színes csengők, harangjátékok, melyen az 

óvodásdalokat is ki tudják ütögetni. Minden eszközből hat darab szükséges, az egyéni 

gyakorláshoz, hogy az óvodapedagógusok zenekart tudjanak kialakítani.  

Az óvodapedagógusok a tanult mondókákról, énekekről, énekes játékokról, szimbólumok 

formájában hívóképeket készítenek, melyet felidézés megsegítéseként, a zenei térben 

helyeznek ki táblákra. 

Az énekes játékokhoz, gyermektáncokhoz, táncházakhoz, évszaki koncertek levezetéséhez 

szükség van tornaszobára, vagy az udvaron kialakított zártabb nagyobb térre, mivel a 

csoportszobák erre alkalmatlanok. Ezekhez szükség van zene lejátszó eszközre és a 

hangosítóra is. 

Az alkotó, rajzos tér is térelválasztással készül, hogy az alkotó gyermekek nyugodtan 

tevékenykedhessenek, és ne zavarják meg őket a játszó gyermekek. Az alkotó térben két 

nagy gyermekasztalra van szükség, melyet állandóan összetolva alakítanak ki az 

óvodapedagógusok, hogy a kétféle felajánlott technikához szükséges igen sok eszköz 

elhelyezhető legyen, és a tevékenységet irányító pedagógus pedig körbe tudjon járni az 
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egyéni segítségadás megbeszéléséhez. A fejlesztés kis létszámú tanulási formában folyik, 

nyolc gyermek részvételével, amelyhez nyolc szék elhelyezéséhez van szükség. A 

térelválasztáshoz polcos szekrényeket használunk, melyben elhelyezhetők a különböző 

méretű- és színű papírok, színes ceruzák, ceruzahegyezők, zsírkréták, pasztellkréták, 

filctollak, viaszkréták, fonalak, madzagok, ecsetek, festékek, festékes edények, ollók, 

ragasztók, agyagok, gyurmafélék, rongydarabok, bőrdarabok, szalagok, különböző termések, 

fonalak, a plasztikai munkához szükséges fadarabok, drótszálak, termések, kavicsok, a 

kézművességhez szükséges szövőkeretek, gyöngyök, fűzők, a batikoláshoz anyagok, 

festékek, a nemezeléshez pedig gyapjú. 

Az alkotásokhoz szükséges élményt adó, tapasztalatszerző sétákon az óvodapedagógus a 

gyermekekről fotókat készít, a témakörben képzőművészeti alkotásokat vagy a témához 

illeszkedő képeket gyűjtenek, s azt kihelyezik az alkotási térben megtalálható festőállványra, 

vagy laptop segítségével nézik meg. Ezzel a módszerrel szép példája jelenik meg az IKT 

eszközök felhasználásának is. 

A művészeti komplexitás biztosításáért a gyermekek halkan hallgathatnak, az önálló 

alkotásuk közben, a témájukhoz illeszkedő hangulatfestő népzenét, klasszikus zenét, vagy az 

alkotásuk befejezéseként, miközben gyönyörködnek az alkotásaikban, az óvodapedagógus 

előadásában elhangozhat a témához odaillő egy-egy szép népdal, műdal és vers is. 

Az alkotótérben olyan óvodai minigalériára van szükség, ahová minden gyermek alkotását ki 

lehet tenni mindaddig, míg újabb alkotás nem születik. A leszedett kis műveket az 

óvodapedagógusok egy nagy irattartóba rakva vagy nagy tálcákra elhelyezve kiteszik a 

folyosóra, hogy minden szülő megtekinthesse. Az óvodapedagógusok a gyermekek 

alkotásait összegyűjtik egy dossziéba, hogy év végén a gyermekek hazavihessék.  

Mozgás, mozgásos játékok tevékenységhez tornaszobára vagy az udvaron nagyobb térre 

van szükség. Mivel a járásgyakorlatokat zenére végezzük, valamint betervezett a zenés 

gimnasztikai torna is, mindehhez zene lejátszó és hangosító berendezésre van szükség. A 

zenés gimnasztikához és a délutáni zenés, mozgásos percek levezetéséhez esztétikus 

kéziszerek szükségesek: kendők, szalagok, buzogányok, botok, labdák, babzsákok 

hulahoppkarikák, zászlók stb. 

A környezet tevékeny megismertetése tevékenyég is térelválasztó szekrénnyel, polcokkal 

kialakított zártabb terület a csoportban, ahol, ha lehetséges, két összetolt asztal adjon 

lehetőséget az élmények, tapasztalatok feldolgozásához, a kis létszámú tanulási forma 

megteremtéséhez, amelyben hat-nyolc gyermek vesz részt. Ezért az összetolt asztalok köré 
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legalább nyolc ülőhelyet szükséges biztosítani. E tevékenységbe, a szülők bevonása miatt is 

a csoportteremhez közel, a folyosón, az óvodapedagógusok projektkalendáriumot helyeznek 

el, melyen napokra kidolgozott szimbólumok jelzik a gyermekek feladatait. A kéthetes 

projektek a kalendáriumon jelzik a gyermekek és szülők otthoni gyűjtőmunkáit az első 

héten, amit a projektér polcain gyűjtenek össze. 

A projekttérben egy nagyméretű táblára kerül a projekt témája, az élményekről, 

tapasztalatszerző eseményekről készült fotók, valamint egyéb kitehető, témához illeszthető 

gyűjtött képek. Az óvodapedagógusok a projekt megtervezése alapján előre tudják, hogy a 

látott tapasztalatokat, miként dolgozzák fel. Ezekhez előre elkészítik a szükséges 

eszközfeltételeket, hogy a szülők is láthassák a matematikai, logikai feldolgozások 

eredményességét. A projekt tartalmának mélyítéséhez az óvodapedagógusok fejlesztő 

játékokat kreálnak, amit szintén a projekttérben előkészítenek, hogy a gyermekek önállóan a 

szabad játékukban is játszhassanak vele. A projektekhez művészeti kiegészítő, lazító 

élmények is tartoznak, amelyeket a projekt bármelyik szakaszába beépíthetnek az 

óvodapedagógusok, hogy fokozzák a hangulatot a témák mély befogadásához. 

A projekt összegző értékelése egy kiállítással zárul, melyet a gyermekekkel együtt 

alakítanak ki az óvodapedagógusok a folyosón vagy a teremben.  

A környezeti és a munkajellegű tevékenységhez tartozó tevékenység az akvárium 

gondozása, melyet a gyermekek a felnőttekkel segítségével, önállóan gondoznak. Az erdei 

óvodai programokhoz a nagycsoportos gyermekeknek hátizsák, nagyító, esőkabát, 

gumicsizma és kulacs szükséges. Videó szobát is kialakíttottunk, ahol a gyermekek 

újraélhetik kisebb csoportokban a vissza nem térő élményeiket. Mindezek a gyermekek 

önmegismeréséhez, kiváló lehetőséget biztosítanak. 

A szabad játéktevékenységekben a felsorolt funkciós tereket a gyermekek folyamatosan 

használják. Ezen felül a csoportteremben egy kisebb méretű családi szobára van szükség, 

ahová a gyermekek családi képeiket elhelyezhetnek. Ebben a térben zajlanak a babaszobai 

játékok, amely teret a gyermekek szabadon, játékaiknak megfelelően megnövelhetnek a 

párhuzamos játékterek adta lehetőségekkel. A gyermekeknek egy kijelölt futópályájára is 

szükség van, ahol a gyermekek a napi kocogó-futó edzéseiket megtarthatják. A művészeti 

tereket, mobil rendszerben, alakítjuk ki az udvaron is. 

Az óvodában létrehoztunk egy művészeti programkönyvtárat, ahol megtalálhatók a 

szakkönyvek, megjelent tanulmányok, cikkek, szakdolgozatok, szakmai dokumentációk.  
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XI. A program tervezése, ellenőrzése, értékelése 

A program szakmai működését tervező dokumentumok 

Az alternatív program által minden tervező szakmai dokumentum biztosítva van számunkra, 

mint a programot adaptáló óvodának.  

AZ ALTERNATÍV ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓS 

RENDSZERE 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív óvodapedagógiai program  

Dokumentumtípusok Tervezési 

időkerete 

Az egyesület által biztosított 

dokumentumok megtalálhatósága 

Az alternatív óvodapedagógiai 

program csoportnaplója 

egy nevelési 

év 

A csoportnapló negyedik változatának 

átadása digitális formában  

Internetes formában letölthető a 

www.ovodak.org.hu honlapról, kóddal  

A gyermekcsoport nevelési terve félév A csoportnaplóban megtalálható 

A gyermekcsoport tevékenységi 

terve 

negyedév A csoportnaplóban megtalálható 

Eseménytervek havonta A csoportnaplóban megtalálható 

Komplex Gyermektükör – A 

gyermek fejlődését nyomon 

követő dokumentáció 

Három/ 

négy éves, 

folyamatos 

Internetes formában letölthető a 

www.ovodak.org.hu honlapról, kóddal  

Az óvodapedagógiai programban 

meghatározott teendők, 

tevékenységi formák 

megfigyelése 

Három/négy 

éves, 

folyamatos 

Internetes formában letölthető a 

www.ovodak.org.hu honlapról, kóddal  

Műhelynapló a tehetséggondozás 

levezetéséhez 

évenként Könyv formátumban biztosított 

Az Óvodavezetői munkaterv hidat képez az óvoda pedagógiai programja és az 

óvodapedagógusok gyermekcsoportokra elkészített tervei között. A vezető a pedagógiai éves 

munkatervében megtervezi a program módosításainak pontos tartalmát, és a 

nevelőtestületnek ajánlja megvitatásra.  

Vezetői, szakmai ellenőrzések 

Az óvodavezetői munkaterv tartalmazza a vezetői ellenőrzési tervet, mely lehetőséget ad 

minden évben ahhoz, hogy az alternatív program alkalmazási minőségét folyamatosan 

nyomon kövesse a vezető, az óvodapedagógus, s ez által a nevelőtestület is. Ezek a szakmai 

ellenőrzések magukban hordozzák az ellenőrzések folyamatszabályozott, minőségellenőrzési 

metodikákat. 
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Az intézményvezető a folyamatos információgyűjtése, valamint a nevelési év értékelései, 

ellenőrzési dokumentumai alapján eldönti a következő év ellenőrzési témáját és a munkaterv 

részeként elkészíti a folyó évre szóló ellenőrzési tervét. 

Az óvodavezető a nevelési évnyitó értekezleten ismerteti az elkészített ellenőrzési tervét, az 

ellenőrzéshez elkészített kategóriarendszeres megfigyelési táblázatokat, s annak 

értelmezését. Ezeket a megfigyelési segédleteket kapják meg a csoportban dolgozók, hogy 

fejlesztő hatású lehessen az ellenőrzés, és mindenki korrekten felkészülhessen az 

ellenőrzésre. 

Az ellenőrzöttek a csoportnaplóban rögzítik az ellenőrzés paramétereit: idejét, helyét, s 

azokat a feladatokat, amelyeket az intézményvezető a helyzetfelméréshez igényel.  

Az ellenőrző személy a tervezettnek megfelelően elvégzi az ellenőrzést. Gondoskodik arról, 

hogy az egy csoportban dolgozó szakemberek együtt vegyenek részt az ellenőrzés teljes 

folyamatában. (Ha az ellenőrzés tárgya a dajkára is érvényes, ő is részese az ellenőrzés teljes 

folyamatának.) 

Az ellenőrzés után az ellenőrzött személy kifejti reflektív elemzését, értékelését saját 

munkájáról.  

Az ellenőrző személy az ellenőrzés befejezése után – egy-két napon belül – nyilvánosságra 

hozza vezetői feljegyzéseit, észrevételeit, és az ellenőrzötteknek ismerteti.  

Abban az esetben, ha az ellenőrzött személyek egyetértettek az ellenőrzés minősítésével, az 

ellenőrzés lezárul az ellenőrző lap és a záró összegzés kitöltésével, aláírásával.  

Az ellenőrzés befejezését követő két héten belül az ellenőrző személy a teljes ellenőrzés 

anyagát lefűzi, és közösen megbeszélt helyen úgy tárolja, hogy az óvodapedagógusok 

elolvashassák. 
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XII. SAJÁTOS FELADATOK 

XII.1. Gyermekvédelemi munka óvodánkban 

 

A gyermeki jogok védelme szakmai jogosultságunk és törvényi kötelességünk. Az óvodás 

gyermek nem tudja megvédeni magát, védtelen. 

Különösen fontos az óvodapedagógus gyermekismerete, értő figyelme, mely segítségével a 

gyermek jelzéseit, megnyilvánulásait meghallgatni, érteni képes. 

A gyermekvédelem célja: 

Minden gyermek részére biztosítani azokat a lehetőségeket, amelyek képességeinek, 

tehetségének kibontakoztatásához szükségesek. 

Segíteni a gyermeket, a szülőt, hogy leküzdhesse azokat az akadályokat, amelyek hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetbe hozták, akár a születésnél, vagyoni helyzeténél, vagy 

bármely más okból kifolyólag. 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

Az óvodai intézmény vezetője és az óvodában dolgozók közreműködnek a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. 

 Olyan pedagógiai tevékenység kialakítása, amely nem tesz különbséget a gyermek 

származása, etnikai, vallási hovatartozása miatt. 

A gyermek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása, védelem és gondoskodás 

biztosítása a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

Elsődleges feladatunk a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel a 

gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos, személyes kapcsolat kialakítása azokkal a 

családokkal, akik segítséget kérnek, vagy láthatóan segítségre szorulnak. A titoktartási 

kötelezettség minden családot érintő kérdésben érvényesül. 

 
Az óvoda (óvodavezető) gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését, 

 kapcsolattartás a jegyzővel, 

 a problémákat, a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, az okokat felismerni és ha 

szükséges szakember segítségét kérni, 

 rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, 
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 a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni, 

 az új és pályakezdő óvónők részére, a gyermekvédelmi munkához segítség nyújtás 

megszervezése, 

 az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, 

intézménnyel és hatóságokkal, 

 a Gyermekjóléti Szolgálati esetmegbeszéléseken való részvéte, (az óvodavezető 

akadályoztatása esetén az óvodavezető helyettes), 

 kölcsönös informálás a két intézmény között, havonta egy alkalommal, kibővített 

intézményvezetői értekezlet formájában. A Gyermekjóléti Szolgálat véleményét az 

óvodavezető minden esetben köteles kikérni, ha a szülő az 5. életévét betöltött 

gyermek esetében felmentést kér az óvodavezetőtől, gyermeke rendszeres óvodába 

járása alól. Az óvodavezető együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal , illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézménnyel és hatóságokkal, 

 a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyeli, és 

azt a dolgozók tudomására hozza, 

 fontos feladat, hogy segítse és szorgalmazza a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet 

kritériumainak intézményi szintű megállapítását, 

 ha a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai 

intézkedési lehetőségek kimerültek, felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel. 

Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő, orvos, 

jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak megoldásában. 

Óvodai szociális segítő 

2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti 

központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek 

és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat nyújt, amelynek keretében óvodai szociális segítő tevékenységet biztosít.  

Az óvodai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe 

járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 
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Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó 

lehetőségei kibontakozásában, 

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és 

feltárását, 

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és 

f) a jelzőrendszer működését. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek célja  

A hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek érdekében tett intézkedésekkel, 

gyermekközpontúsággal, családorientált szemlélettel, az együttműködések elősegítésével az 

esélyteremtés növelése, valamint a gyermekek komplex személyiségfejlődésében 

bekövetkezett pozitív változások elősegítése.  

Az óvodapedagógus feladatai:  

 A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása  

 Praktikus ismeretek elsajátíttatása  

 A mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása  

 Családi életre és egészséges életmódra nevelés  

 A mozgás és a sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás- és 

feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének igényét  

 A szülőkkel – a gyermeküket is elhanyagoló családokkal való – együttműködésre 

késztető kapcsolattartás erősítése 

A szociális hátrányok enyhítésére tett intézkedések  

 Differenciált egyéni fejlesztés  

 Egészségnevelés  

 Életvezetési tanácsok a családok részére  

 Tehetséges gyermekek fejlesztése  

 Felzárkóztató tevékenységek az arra rászorulók részére  
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 Kirándulásokon a részvétel biztosítása  

 Kulturális rendezvények csoportos látogatása  

 Pályázatokon való részvétel  

 Szülőknek felajánlott segítség  

 Szülők klubja  

 Játékos, ismeretterjesztő klubfoglalkozások  

 Felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleten, fogadó 

órákon, írásos tájékoztatón keresztül  

 Szülőkkel közös programok 

A veszélyeztetett nyilvántartásba vétel szempontjai: 

A veszélyeztetettség a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 

vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza, 

 Súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki 

bántalmazás. 

 Erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet. 

 Egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos, tartós betegség 

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a 

humánum, a megértés, a támaszadás jellemző. 

Amennyiben az óvodai gyerekvédelmi munkánk nem hoz eredményeket, jelzéssel 

Szivárvány Szociális, gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény Módszertani Gyermekjóléti 

Szolgálat irányába. 

Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős éves munkatervet készít, naplót vezet a veszélyeztetett, 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről, hiszen számuk évente 

változik. 

A felelős koordinálja a csoportban dolgozó óvodapedagógus és más gyermekvédelemmel 

foglalkozó intézet, szolgálat együttműködő, segítő munkáját. 

 

A gyermekvédelmi felelős félévente beszámol munkájáról, folyamatosan tájékoztatja 

tevékenységéről az óvodavezetőt. 

A nevelőtestület elfogadott jelzőrendszerrel rendelkezik. 
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XII.2. Integrált nevelés 

Alapító okirat idevonatkozó határozata: 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető, azt a különleges bánásmódot 

igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 

(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

Óvodánk pedagógiai programja lehetővé teszik a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete 

értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. 

Intézményünkben szakértői vélemény alapján kerülnek be a sajátos nevelést igénylő 

gyermekek. A gyermekek között fennálló különbségeket az óvodai élet során 

differenciálással, pedagógiai szolgáltatások igénybe vételével biztosítjuk. Gyógypedagógiai 

ellátás mellett a sérülés speciális kezelését igyekszünk biztosítani, ha szükséges megbízási 

szerződés kötésével. 

A programunk az alábbiak figyelembe vételével valósítja meg a sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelését: 

 Ezen gyermekek harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése, a másság 

elfogadása. 

 Elsődleges célunk, hogy a gyermek sérülésétől függően mindig csak annyi segítséget 

kapjon az óvodában, hogy önállóan is tudjon cselekedni. Erősíteni kell az 

alkalmazkodó készségét, akaraterejét, együttműködő képességét és önállóságra 

törekvését. 

 Intézményünkben igyekszünk olyan speciális eszközöket beszerezni, amelyek a 

sérült gyerekek szakszerű fejlesztését elősegítik az egész napos tevékenység során. 

 Az óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt segítő 

szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

 Az óvodapedagógusok együttműködnek a különböző szakemberekkel: 

 Orvos 
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 Pszichológus 

 Gyógypedagógus 

 Logopédus 

 Fejlesztőpedagógus 

 Gyógytestnevelő 

akik segítenek gyermekek szakszerű ellátásában. 

XII.2.1.  Óvodai fejlesztő program sajátos nevelési igényű gyermekek részére 

Látássérült- gyengén látó gyermek 

A látássérült gyermekek a nevelési-oktatás szempontjából lehetnek: vakok alig látók és 

gyengén látók. 

Óvodáink az alapító okirat szerint integráltan a gyengén látó gyermek óvodai nevelését 

látják el. 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálás minden látássérült gyermek esetében segíteni 

kell: 

- részvételt a közös játékban 

 a közösséghez való alkalmazkodást 

 a viselkedő formák megtanulását és gyakorlását 

 a közösség előtti szereplést 

Kiemelt hangsúlyt kap: 

 az önkiszolgálás megtanítása 

 a tárgyak és helyük megismertetése 

 a rendszeretet 

 a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása 

Figyelembe kell venni az óvodai nevelés során a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségét. 

A gyengén látó gyermek (vízis: 10%-os látásteljesítéstől 30%-ig). 

Főleg látásuk útján tájékozódnak a világban – sokkal közelebbről és kisebb térben tudják 

használni azt, mint az ép látásúak.  

Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján történik. 

Kiemelt szerep jut a hallási és tapintási analizátor kompenzatív működésének. 

Kiemelten fontos: a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása. 

A gyengén látó gyermek fejlesztésének kiemelt területei: 

 gondolkodás és beszédfejlődését befolyásolja a látás élmények hiánya; ezért fontos a 

környezet vizuális megismertetése 
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 látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben 

 nagy mozgások fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság 

 térbeli tájékozódás a látás felhasználásával 

 a finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése 

 a látás-mozgás koordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt 

Nagyothalló 80 dB hallásveszteségig 

Óvodai fejlesztése: 

 Nyelvi kommunikáció megindítása 

 Kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése 

 Beszédértés és szókincsfejlesztés 

 Szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése 

 Beszédérthetőség folyamatos javítása 

 Hallási figyelem fejlesztése 

 Egyszerű utasítások megértése 

 Rajzolás, színezés, válogatás, építés 

 Mozgásfejlesztés, mozgásügyesítés 

 Mondókázás 

Az eredményes fejlesztés feltételei: 

 A gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikációs 

helyzetekhez kötött alkalmazása 

 A beszédértés és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek 

használata 

 A családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció fejlesztés rendszerébe 

 A speciális fejlesztést – szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, ill. 

hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár /terapeuta/ végezheti 

 

A hallássérült gyermek integrált nevelésének várható eredményei: 

 A környezet pozitív beszédmintájának hatására fejlődik a gyermek 

 A gyermek gondolatait nyelvi formába öntve fogalmazza meg, tökéletesítve a 

nyelvhasználatot 

 A „normális” magatartás mintát követi a gyermek 

 Önfegyelemre és nagyobb önállóságra tesz szert 

 Munkatempója gyorsul 
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 Kialakul a reális énképe, önértékelése 

 Meggyőződik erős és gyenge oldaláról 

 Egyéni képességeinek megfelelően törekszik a gyermek magasabb 

követelményeknek megfelelni, hogy a társadalmi beilleszkedési nehézségek 

minimálisra csökkenjenek. 

Beszédfogyatékos gyermek 

A beszédfogyatékos gyermek anyanyelvi fejlettsége alacsony szintű, 

beszédszervei gyengék, a beszédhangok ejtése nem tiszta szegényes a 

szókincse. 

Fejlesztése: az anyanyelvi nevelést középpontba állító speciális terápiákat alkalmazó 

intenzív, komplex, az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét szem előtt tartó – nevelési 

környezetben valósulhat meg. 

Az óvodai nevelés során fejlesztendő: 

- anyanyelvi nevelés 

- mozgás 

- vizuomotoros koordinációs készség 

- speciális terápiák alkalmazása 

(diszlexia-prevenció, grafomotoros fejlesztés stb.) 

Sikerkritériumok: 

- a gyermek beilleszkedése az óvodai közösségbe 

- fejlődése és együtt haladás lehetősége a többi gyermekkel 

- a logopédus, a szülők és az óvodapedagógusok együttműködése, kapcsolattartása 

Dokumentáció:  

 Az óvodapedagógus részletes fejlesztési terve 

 A sérülés specifikus terápiákat végző szakemberek által készített egyéni  

habilitációs, rehabilitációs terv 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

 Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a 

nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés.  

 A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését 

segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a 

kortárscsoportban megél.  

 Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítésről. 
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A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort 

megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól 

szervezett és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és 

az óvodaérettség elérését. 

 Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, 

előfordulhatnak sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés 

gyenge, sok esetben a kommunikáció súlyosan akadályozott.  

 Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet és a kitartás. 

 A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét 

alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe 

vevő képességfejlesztés kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

a) az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

b) a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a 

szóbeli kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök 

alkalmazásával történő fejlesztésére, 

c) a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

d) a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

 az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal 

kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 

 A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekedni kell a megfelelő motiváció 

fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti 

tevékenykedés fejlesztésére. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó 

kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll.  

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző  

 a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban való 

részvételének zavara,  

 a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, 

sztereotip viselkedés,  
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 a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen képességprofil.  

Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet 

átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. 

A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, 

áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés 

fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden érintett gyermeknek joga és szüksége 

van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki 

beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, 

hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé 

tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a 

beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások 

érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés 

devianciáját. Ennek eredményeként a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek 

(ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, 

de célszerűen használt augmentált - vizuálisan segített - kommunikációs eszköztárral. A 

gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes 

képességeket segítséggel használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési 

helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel 

képességeitől függően rendelkezhet. 

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a 

viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a 

korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) 

fejlesztésének elemeivel. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 

óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 

szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő - különösen a 

természetes élethelyzetek - használandóak a fejlesztésre.  

 Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képességmérés.  

 A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni felméréssel történik, 

speciális eszközök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben 

megalapozva.  
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 A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet 

megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő 

asszisztens jelenléte szükséges. 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású - az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő - 

részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi.  

 Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás 

okozta feszültségeket, a váratlan zajokat.  

 Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak.  

 Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, 

valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.  

 A kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres 

beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat:  

 a gyermek szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-

zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan 

megalapozott szakmai módszerek alkalmazásával.  

 A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen.  

 További feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, 

inadaptív viselkedés kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai 

előmenetelhez szükséges készültséget. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni kell, és amennyiben szükséges, a fejlesztés további menetét 

erre alapozva kell meghatározni. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét 

megállapító, komplex - gyógypedagógiai, pszichológiai és orvosi - szakértői véleményben 

foglaltak alapján történik. 
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XII.3. BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM 

 a gyermekek lelki nevelését célozza 

 olyan technikákat tanulnak meg a gyerekek, amelyek segítséget adnak számukra a 

mindennapi életben 

 közösségépítő szerepe van 

 megfelelő megküzdési stratégiákat állít a gyerekek rendelkezésére problémás 

helyzetekben 

 a problémás gyerekek nevelésénél, változatos technikákkal egészíti ki a módszertani 

palettát  

A program résztvevői: 4-5-6 éves korcsoport  

A Boldogságórák célja: 

A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon a gyerekeknek, hogy könnyebben nézzenek 

szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására ad lehetőséget. 

A Boldogságóra feladatai: 

 A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó 

témát bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati 

tanulás útján 

 A feladatokat három különböző nehézségi szinten jelennek meg a programban, 

melyek közül a csoport fejlettségi szintjéhez igazítva választhatunk 

 Tetszőleges időszakokban szabadon kreatív feladatokat, dalok megtanulását, vidám 

szabadidős tevékenységeket végezhetnek a gyerekek az adott témában. 

 

A Boldogságóra időkerete: 

Minimum havi egy óra és egy feladat elvégzése a gyerekekkel. Egy témánál érdemes 

megmaradni egy hónapig, hogy elegendő ideje legyen a gyerekeknek saját tapasztalatok 

gyűjtésére. 

 Legoptimálisabb az, ha 4 héten át hetente egyszer, egy adott témával foglalkozni, hogy 

beépüljön a gyerekek szokásrendszerébe a havi boldogságfokozó technika. 

A Boldogságóra tartalma: 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 

Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 
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5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

A nevelési év végére várható eredmény: 

A pozitív megerősítés kihat a gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, 

teljesítményére és eredményeire, kapcsolataira. 

 

“Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, 

valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. 

Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, 

majd boldogságra képes emberré válhatnak.” 

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke 

  



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

119 

 

 

XII.4. OVI FOCI PROGRAM 

„ A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő 

eszköze". (Szentgyörgyi Albert) 

Óvodánk bekapcsolódott az MLSZ által támogatott Ovi-foci Programba. A 

bekapcsolódáshoz és az elinduláshoz adottak voltak a személyi és tárgyi feltételek. A 

program az MLSZ által 

Az Ovi-Sport Program keretében az óvodapedagógusok Ovi-Sport Tanfolyamot végeztek, 

mely során elsajátították a gyermekek sportág-specifikus oktatásához szükséges 

legfontosabb alapkövetelményeket. 

A program célja:  

a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal 

biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Ez a komplex program segíti:  

 a gyermekek mozgásbeli hiányosságainak általános, majd később specifikus pótlását, 

a motorikus képességek fejlesztését;  

 a mozgás, a sport megszerettetését nemtől függetlenül (lányok számára is);  

 a különböző sportoláshoz szükséges eszközök, pályák, labdakezelési technikák 

megismerését;  

 a helyes szabadidős szokások kialakítását, a tehetséges gyermekek felkutatását, 

tehetséggondozást;  

 esélyt teremt minden gyermek számára, hogy sportolhasson.  

 Mindez szükséges a legfontosabb cél eléréséhez, ahhoz, hogy egészséges, sportokat 

és mozgást szerető gyerekeket neveljünk 

Feladatok:  

 4-5 éveseknél lényeges, hogy a sportmozgásokat olyan természetes mozgásformák 

alapozzák, amelyek nem terhelik egyenetlenül a testet, nem deformálják az alkatot, tehát 

semmiképpen sem károsítanak.  

 Kitűnő választásnak bizonyulnak ebben az életkorban az ügyességi fejlesztő játékok, és 

ebbe a foci alapgyakorlatai is beletartoznak.  

 5-6 éves korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok, amelyek kifejezetten a 

mozgáskoordinációt, az ügyességet és a koncentrációt erősítik. Sor kerülhet a különböző 

labdajátékok alapjainak megismerésére, a kézzel és lábbal végrehajtott játékokra, 

feladatokra és versenyekre  

 ezen a téren a labdarúgás nagyon népszerű mind a fiúk, mind a lányok körében 
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XIII. ÓVODÁBA ÉS AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 
Az óvodába lépés feltételei 

Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig nevelő 

intézmény. 

A Köznevelési Törvény lehetőséget biztosít, hogy 2013.szeptember 1-től felvehető az a 

körzetben lakó gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított féléven belül 

betölti. Feltéve, ha minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesült. 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 

tevékenységek keretében folyik. 

A gyermek harmadik életévének betöltésétől kezdve köteles az óvodai nevelésben folyó 

tevékenységekben részt venni.  

A tevékenységek ideje minimum napi négy óra. 

Óvodába a gyermek az év bármely napján felvehető, ha rendelkezik az óvodába lépéshez 

szükséges fejlettséggel. 

Óvodai beiratkozások idejét a fenntartó határozza meg és hozza nyilvánosságra. 

Beiratkozáshoz szükséges iratok:  

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (szülő és gyermek részére egyaránt) 

 Szülők személyi igazolványa 

 Gyermek személyazonosítására alkalmas igazolás 

 Taj- kártya 

Az óvodai felvétel gyakorlata: 

 

Az óvodai felvételről az óvodavezetője dönt. A felvételről, másik óvodába történő 

irányításról írásban az óvodavezető értesíti a szülőt. 

Fejlődés jellemzői óvodáskor végén: 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 
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2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 

érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

Testi fejlettség terén: 

 testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz.  

 Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.  

 Teste arányosan fejlett, teherbíró.  

 Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.  

 Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

 

Lelki fejlettség terén: 

 nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.  

 A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 

megkezdéséhez.  

 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.  

 Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni, 

 minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, 

tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő 

nagy egyéni eltérések lehetségesek,  

 végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

 - elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről;  

 tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat;  

 ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; 

ismeri szűkebb lakóhelyét,  

 a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri 

az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.  

 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

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

megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 
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Szociális érettség terén: 

 A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll 

az iskolai élet és a tanító elfogadására,  

 képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival. 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, 

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

feladatok egyre eredményesebb 

 szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

 

Óvodai Szakvélemény megállapíthatja: 

 

 Felvételét az általános iskola első évfolyamára 

 Részvételét további egy évre az óvodai nevelésben 

 Szakértői Bizottság vizsgálatát 

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 Óvodai szakvélemény 

 Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

 Szülő személyigazolványa 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolás 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

 

 A nemzeti köznevelésről 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 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról 

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

 Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségének biztosításáról 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

 2017. évi XCV. törvény 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
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MELLÉKLETEK 
 

GYERMEKVÉDELEM 
 

 

Gyermek megismerése                                                                                                   Családdal a kapcsolat 

                                                                                                                                    felvétele. Családlátogatás 

 
 

 

 

 

 
 

SIKER                                                 SIKERTELENSÉG 

 

 

 

 

 

                                                            SIKER             SIKERTELENSÉG 

 

 

A gyermek megfelelő 

ellátásban részesül 

Egyéni, személyre szabott 

intézkedési terv 

(Óvodapedagógus, GYIV 

felelős, szülő) 

Szakszolgálat felé jelzés 

- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 

Szolgálat 

- Város Jegyzője 

- Pedagógiai szakszolgálat 

Az éves munkatervben a GYIV 

feladatok megfogalmazása, feladatok 

meghatározása 

A mindenkori törvények alapján a 

veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű 

gyermekek kiszűrése csoportonként 

Jelentése a GYIV felelősnek 

A család életében a 

gyermek nevelés terén 

pozitív változás,a 

probléma megoldódott 

Közös intézkedési terv 

kapcsolattartás 
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Döntés a 

felvételről 

 

BEFOGADÁS 

 

 

 

A beiratkozás időpontjának                                                                            Az óvoda  házirendjének  

kihirdetése                                                                                                         átadása a  szülőknek 

                                                                         

 

                          

   

 
 

 

                                                               

                     Fellebbezések                                                                                                       

                 

                                                                                                                    A szülők igényeinek  

                                                                                                                      figyelembevétele 

       

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        A csoportban dolgozó       

                                                                                                                        óvodapedagógusok és a 

                                                                                                                        dajka együttes részvétele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozás 

A szülők értesítése 

a felvételről 

Óvodai csoportok                                                   

kialakítása 

 

 

 

 

 
Befogadás időbeli 

beosztása 

A gyerekek fogadása, 

beszoktatása, igény 

szerint a szülővel 

   Összevont szülői értekezlet 

Az óvodai szokások, 

szabályok megismertetése, 

tanítása (elfogadtatása) 

( elfogadtatása) 

A gyermek az 

óvodában egyedül, 

szülő nélkül örömmel 

tartózkodik. 
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ÖLTÖZKÖDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisebbeknek segítséggel,                                                                                         Cipők az ülőrész alatt,  

Nagyobbak önállóan. Érkezéskor                                                                             ruhadarabok a polcon, kabát a 

és távozáskor szülői segítséggel.                                                                              Fogason.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvari tartózkodás során a felső                                                                              Jellel ellátott  zsákban, a 

ruhadarabot a padra helyezhetik                                                                             tornafelszerelés. kiscsoporttól 

                                                                                                                                 póló, rövidnadrág, megfelelő  

                                                                                                                                cipő 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minden csoportnak 

külön öltöző biztosítása, 

jellel ellátott 

szekrényrésszel 

Óvodába lépéskor a gyerekek az 

öltözőben átváltják cipőjüket. 

Felesleges ruhadarabjukat a 

megfelelő polcra helyezik 

összehajtva 

A cipő le-föl húzása, fűzés, kötés az 

életkori sajátosságnak megfelelően 

Saját holmijukat ismerjék fel, 

jelükhöz egyék 

Az öltözködés sorrendjét minden 

esetben az időjárás az ésszerűség, a 

csoportban kialakított szokások 

határozzák meg. 

Ruhadarabok felvétele, 

levétele, gombolás, 

zipzározás a kornak 

megfelelően 

Ha szükséges váltóruha külön 

jellel ellátott tartóban. 

Az öltöző rendben tartása 

naponta háromszor a 

dajka néni feladata 

„Baleset” esetén a dajka néni 

tisztába teszi a gyereket, 

kiöblíti a szennyes ruhát. 

Minden gyerek életkori 

sajátosságának és a hőmérsékletnek 

megfelelően esztétikusan, 

öltözködjön. 
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ÉTKEZÉS 

 

 
 

 

 

 

 

        

                                                                                  

 

     Felnőtt                                                                                                           Napos, 

önkiszolgálás          

                           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felnőtt szedésével                                                                                                     - Önállóan , szükségletének 

darabos étel egyéni                                                                                                      megfelelő mennyiség  

elvételével                                                                                                                   szedése felnőtt  

                                                                                                                                     ellenőrzésével. 

                                                                                                                                  - naposok darabos étel 

                                                                                                                                    kínálása 

 

Ha kérnek még a  

Felnőttnek jeleznek                                                                                                        Ha  kér önállóan szed, vagy               

                                                                                                                                        a napos kínál 

 

Önállóan a tálaló                                                                                                           naposok szedik le az asztalt 

asztalra  helyezi                                                                                                             segítenek a környezet  

felnőtt letörli és összehajtja                                                                                            rendbetételébe 

a terítőt 

 

 

 

Testápolási szokások 

 

 

 

 

 

 

Az étkezéshez szükséges 

eszközök bekészítése a 

tálaló asztalra 

Terítő leterítése 

Ebédeltetést a délelőttös 

óvodapedagógus  és a dajka végzi 

Folyamatosan érkező gyerekek, megfelelő 

sorrendbe , helyükre viszik az eszközöket a 

szimbolikus jelek segítségével 

Esztétikus megterítés (lapos, mély tányér, 

evőeszközök, szalvéta, pohár a megfelelő 

oldalon és helyen 

Az ételek csoportokba való bevitele, dajka 

nénik feladata 

Kulturális étkezési szokások 

kialakítása, csukott szájjal rágás, 

asztal tisztaságának megőrzése, 

evőeszközök helyes használata 

Az étkezés befejezése, az asztal 

leszedése 

A gyerekek minél több 

ételt megszeressenek, 

szívesen és jóízűen 

fogyasszák el. 
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 Tisztálkodás igény szerint                            Testápolási szokások                folyékonszappan, 

 Folyamatosan                                                                                                    WC papír, jellel ellátott törölköző                        

 fogmosó felszerelés                                                                                            fésű 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                              Kevert víz használata,  

                                                                                                                                          szappan szennyeződéstől 

                                                                                                                                          függően kör-körös kéz 

                                                                                                                                          mozdulatokkal kéz, arc 

                                                                                                                                          mosása öblítése, csapok  

                                                                                                                                                         elzárása. 

                                                                                                                                        

Középső-és nagycsoportban 

a mosdó tisztántartásánál 

besegítenek a gyerekek 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                       Fiúk felhajtott ülőke! 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Mosakodás 

Kisebb gyerekek és hosszú hajú 

lányok segítséggel 

                                                                                                                                              fertőtlenítés a dajka 

                                                                                                                            feladata 

                                                                                                                                                          

 

 

 

A mosdó, WC higiénikus 

kialakítása, eszközök 

biztosítása naponta 

 Mosakodás folyamata 

Mosdó használata 

Egy mosdót 2 gyermek használhat 
egyszerre 

A szimbolikus jelek, kialakított szokások 

segítségével a sorrend betartása 

 
 

Saját törölköző használata, szárazra törlés, 

jelhez való visszahelyezése 

Mosdó tisztaságának megőrzése 

WC. használatának 

folyamata 

A fiúk és lányok a kijelölt WC-t 

használják (intimitás megőrzése) 

Tanulják meg a WC papír 

használatát, mindenkor húzzák le 

a WC-t. 

Higiéniai szokások betartása, 

kézmosás 

WC fertőtlenítése naponta többször 

a dajka néni feladata 

Fogmosás folyamata 

A délutános óvodapedagógus 

kiosztja a gyerekek részére a 

fogkrémet 

A fogmosás a helyes technika alapján 

Fogmosó felszerelés fertőtlenítése, tisztítása, 

polcra helyezése 

Fésülködés 

Saját jellel ellátott fésűvel a gyerek ébredését követően, 

valamint szükség szerint fésülködjön 
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PIHENÉSI FOLYAMAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Teremrendezés, ágyak elhelyezése, 

                                                                                                                        szellőztetés, feltörlés 

                                                                         

 

                          

                                                                                                                   ruhák 

                                                                                                                   elhelyezése a kialakított helyre. 

                       El           

 

 

 

 

 

                                                               

                        

  

                 

 

 

                                                                                                                                                      

 Kiscsoport: 2 óra                                                                              

 Középső csoport: 1
45

                                                                                              (Az alvásidő korcsoportonként 

 Nagycsoport:   1
30

 vagy 1                                                                                         is változó)  

                                                        
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nyári időszakban a                                                                                               Fokozatosan, folyamatosan 

nagycsoportosak, az                                                                                              korcsoportonként történik 

udvaron csendes  

tevékenység- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                    

 
 
 

 

A pihenéshez szüksége 

feltételek biztosítása 

A gyerekek érkezése 

folyamatosan a terembe, 

készülődés a lefekvéshez 

 

A délutános óvodapedagógus 

kialakítja a nyugodt légkört, 

megfelelő mesével, zenével, 

halk dúdolással.  

 

 

 

 

 A csendes pihenőidő biztosítása, a 

gyermekek alvásigényének 

figyelembevételével az életkori 

sajátosságnak megfelelően 

 

Folyamatos ébredés, 

teremrendezés 
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Az ÉZÓ mondókagyűjteményének korcsoportonkénti ajánlása 

 

 
Kiscsoport:                                                                          Középső csoport: 

 

7.    Áspis, kerekes…                                                           1.   Adjon Isten… 

10.  Bíbici Panna…                                                              3.   Apacuka, fundaluka… 

12.  Cini, cini muzsika…                                                     5.   Ángyom sütött rétest… 

13.  Dirmeg, dörmög…                                                        6.   Azért varrták a csizmát… 

14.  Ecc, pecc, kimehetsz…                                                 8.   Badacsonyi rózsafán… 

23.  Egy, kettő, három, négy…                                           17.  Egyem, kettem… 

28.  Ez elment vadászni…                                                   25.  Ence, Bence… 

32.  Gyerekek, gyerekek…                                                  26.  Erre kakas… 

33.  Gyí, te paci…                                                               27.  Essél eső essél… 

34.  Hej, Gyula…                                                                29.  Éni, péni, jupiténi… 

36.  Hopp, hopp, katona…                                                  30.  Fáj a kutyámnak… 

47.  Mese, mese mátka…                                                    35.  Hipp, hopp, haja hopp… 

48.  Nincs szebb madár…                                                   39.  Jákobnak volt… 

52.  Poros úton…                                                                 40.  Két kis kakas… 

                                                                                             41.  Kicsi csupor, kis kacsó… 

                                                                                             42.  Kicsi kocsi, három csacsi 

                                                                                             43.  Kipp, kopp, kalapács… 

                                                                                             44.  Kiskertemben az ürge… 

                                                                                             51.  Réce, ruca… 

Nagycsoport:                                                                      53.  Sánta kutya… 

                                                                                             55.  Sárga rózsa, vadvirág… 

2.   Angyal, kangyal..                                                          58.  Szita, szita, sűrű szita… 

4.   Ántándó… 

9.   Bezere, bezere gombocska… 

11. Cicuska, macuska.. 

15. Ecem, pecem, pompodáré… 

16. Egy begy… 

18. Egyedem, begyedem, dínomdánom… 

19. Egyedem, begyedem, tengertánc… 

20. Egyedem, begyedem, vaskampó… 

21. Egyenlőre, két kettőre… 

22. Ekete, pekete, cukota pé… 

24. Egyszer egy erdőben… 

31. Fű, fű, fű… 

37. Hüvelykujjam almafa… 

38. Itt a köcsög… 

45. Koma, koma, komálunk… 

46. Madarak voltunk… 

49. Ó, ó, ó… 

50. Pí, pí, pí… 

54. Sárga cukor, veres bor… 

59. Úgy viruljanak… 

60. Vilivári… 
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Az ÉZÓ dalanyagának korcsoportonkénti ajánlása 
 

Kiscsoport:       
61. Cicuskám, kelj fel… 

62. Cserebere fogadom…                                          

63. Csiga-biga, told ki… 

64. Én kis kertet… 

65. Fussunk, szaladjunk… 

71. Zsipp, zsupp… 

73. Hinta palinta… 

91. Katalinka szállj el… 

107. Sétálunk, sétálunk… 

111. Borsót főztem… 

114. Fehér liliomszál… 

115. Kis kacsa fürdik… 

120. Csip, csip, csóka… 

126. Gyí, paci, paripa… 

129. Lóg a lába… 

133. Süti, süti pogácsát… 

135. Szita, szita szolgáló… 

197. Höc, höc, katona… 

198. Kaszálj, Pista… 

201. Kis, kis kígyó… 

219. Süss ki, nap… 

235. Télapó itt van… 

266. Itt kopog… 

 

Középső csoport: 

66. Keress, kopó… 

69. Szólj síp, szólj… 

74. Höc, höc, katona… 

75. Húzz, húzz engemet… 

83. Hold, hold… 

86. Elvesztettem… 

87. Eszterlánc… 

88. Hej, a sályi… 

89. Hol jársz… 

93. Ti csak esztek, isztok… 

94. Töröm, töröm a mákot… 

100. Koszorú… 

109. Tekeredik a kígyó… 

110. Ugráljunk… 

112. Csett Pápára… 

113. Felugrott a Sára… 

119. Ácsorogjunk… 

121 Csiga- biga, gyere ki… 
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122. Csön, csön, gyűrű… 

124. Fehér liliomszál… 

127. Kácsa, kácsa… 

130. Mit játsszunk, lányok… 

132. Recse, recse… 

142. Kendő, elejtő… 

157. Ég a gyertya, ég… 

158. Érik a dinnye… 

163.  Ha én cica volnék… 

166. Kis kacsa fürdik… 

172. Kőketánc…  

177. Most viszik… 

180. Süssünk, süssünk… 

183. Bújj, bújj, itt megyek… 

185. Elaludt az álmos cica… 

186. Erre csörög… 

187. Erre kakas… 

188. Fecskét látok… 

194. Héja, héja vaslapát… 

199. Ki-be bárány… 

202. Lipem, lopom… 

203. Mackó, mackó… 

206. Siess, libám… 

207. Sírjunk, ríjunk… 

218. Jöjj, ki, napocska… 

236. Ültem ringó… 

238. Én kicsike vagyok… 

245. Ezüstfenyő… 

250. Járjunk táncot… 

257. Rozmaringos… 

263. Esik az eső… 

264. Hull a pelyhes… 

267. Jöttem karikán… 

268. Kicsi vagyok én… 

270. Süss fel, Nap… 

 

Nagycsoport 

67. Ki játszik… 

70. Sári néni utazik… 

72. Ciróka maróka… 

76. Gyertek haza… 

77. Kert alatt… 

78. Kör, kör… 

79. Tente baba… 

80. A Győri Györgynek… 

81. Éliás, Tóbiás… 

82. Aki nem lép… 

84. Egyél libám… 

85. Egy üveg alma… 

90. Játsszunk, lányok… 

92. Szőjünk, fonjunk… 



HATVANI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

______________________________________________________________________________ 

133 

 

 

95. Ennek a kislánynak… 

96. Jön a róka… 

97. Kerekecske, dombocska… 

98. Kiugrott a gombóc… 

99. Komatálat hoztam… 

101. Lányok ülnek… 

102. Tüzet viszek… 

104. Kiszáradt a diófa… 

105. Tormás ember… 

106. Mért küldött… 

108. Sík, sík, sík… 

116. Lopják az úr… 

117. Vágok, vágok fát… 

118. Án-tán-témusz… 

123. Dobi-dobi hátát… 

125. Erzsébet asszony… 

128. Ki játszik körbe… 

131. Most jöttem Bécsből… 

134. Sika, sika… 

136. Egy meggy, meggy… 

137. A kállói szőlőbe… 

138. Hajlik a meggyfa… 

139. Hej, vára, vára… 

140. Kering az orsó… 

141. Járom az új… 

143. Itt egy kis kosárba’… 

144. Úszik a kácsa… 

145. A pünkösdi rózsa… 

146. Aludj, baba, aludjál… 

147. Án, tán, tilitom… 

148. A sinai hegyeken… 

148. Bársony ibolyácska… 

150. Benn a bárány… 

151. Cirmos cica, haj… 

152. Bújj, bújj, zöld ág… 

153. Csicseri borsó… 

154. Egyet termett… 

155. Egy, kettő, három… 

156. Elhozta az isten… 

159. Fehérvári kapitány… 

160. Fonákul van… 

161. Gyí te, gyí te, hopp… 

162. Ha akarunk fonni… 

164. Hej, pipám, paripám… 

165. Hej, szénája… 

167. Iglice, szívem… 

168. Ilyen cica mellett… 

169. Ispiláng, ispiláng… 

170. Jertek, lányok… 

171. Hopp, mókuska… 

173. Körtéfa… 
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174. Lánc, lánc, hosszú lánc… 

175. Mély kútba tekintek… 

176. Mért küldött… 

178. Nyisd ki, asszony… 

179. Sötétes az erdő… 

181. Zöld paradicsom… 

182. Zörög az erdő… 

184. Csivirítem… 

189. Gólya bácsi, gólya… 

190. Gólya viszi a fiát… 

191. Hagymás, hagymás… 

192. Hej meszelő… 

193. Héja, héja… 

195. Hogy a csibe… 

196. Hosszúszárú galuska… 

200. Kocsot, kocsit… 

204. Most viszik… 

205. Sánta róka… 

208. Szőjetek lányok… 

209. Túrót ettem… 

210. Zíbor, zábor… 

211. Itt is egy kis… 

212. Aludj kicsi, aludjál… 

213. Elvesztettem páromat… 

214. János úr készül… 

215. Kis kece lányom… 

216. Kajcsai rózsa… 

217. Cin, cin, kisegér… 

220. Tekereg a szél… 

221. Szól a nóta halkan… 

222. Zúg, dong… 

223.Csepp, csepp, csepereg… 

224. Autó, vonat… 

225. De jó a dió… 

226. Dolgozni szaporán… 

227. Égi búzaszál… 

228. Eresz alól… 

229. Hegedül a kis egér… 

230. Jön a kocsi… 

231. Megy a kocsi… 

232. Reggeli harmat… 

233. Nagy az ég ablaka… 

234. Suttog a fenyves… 

237. A, a, a… 

239. Fehér karácsony… 

240. Kösd fel, Örzse… 

241 Anyák napja… 

242. Báránykának… 

243. Borzas galagonya… 

244. Egy kis malac… 

246. Ezüstszánkót hajt… 
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247. Édesanyám szeret… 

248. Hóember, hóember… 

249. Ispiláng, ispiláng… 

251. Kedves óvodám… 

252. Kis egér… 

253. Mi szél hozott… 

254. Mi van ma… 

255. Örüljünk, vigadjunk… 

256. Rajta, rajta… 

258. Száll a madár… 

259. Tere-fere Tercsi… 

260. Sándor napján… 

261. A karácsony… 

262. Elmúlott a rövid… 

265. Gólya, gólya, gilice… 

259. Örömünnep ez… 

271. Pattanj, pajtás… 

272. Árkot ugrott… 

273. Egérke, fehérke. 

274. hosszú az erdő… 

275. Szérű mellett… 

276. Mackó brummog… 

277. Nád alól… 

278. Akinek a szíve fáj… 

279. Járj, baba, járj… 

280. Kellene szép kert… 

281. Tűzben fa parazsa… 

282. Cseng-bong a nóta… 

283. A kiskutya illeg… 

284. Csip, csep, két csepp… 

285. Fűzzünk rózsát… 

286. Háp, háp, háp… 

287. Jön a tavasz… 

288. Kicsi őz… 

289. Országúton… 

290. Három madár… 

291. Azt mondják… 

293. Jön az ősz… 

294. Kicsi üst… 

295. Havas határon… 

296. Mondok egyet… 

297. Nagy a hó… 

298. Pörcös pogácsa… 

299. Tarka kutya… 

300. Van nékem egy… 

301. Volt nekem egy… 

302. Vígan dalol… 

303. Anyám, édesanyám… 

304. Bidres, bodros bárány… 

305. Brum, brum, Brúnó… 

306. Cifra palota… 
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307. Csend ül a tájon… 

308. Csizmám kopogó… 

309. Engyem-bengyem… 

310. Ha vihar jő… 

311. Hervad már… 

312. Hová mégy… 

313. Itt a farsang… 

314. Kinyílt a rózsa… 

315. Kövön ül… 

316. Tó vize… 

317. Orgona ága… 

318. Négy vándor… 

319. Ősz szele… 

320. Sárkány paripán… 

321. Télen, nyáron… 

322. Megismerni a kanászt… 
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Komolyzenei ajánlás zenehallgatáshoz 
 

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című program 

„Csak tiszta forrásból” című kiadványa alapján 

 

Ősz és ünnepei: 

 

Ravel : Jeux D’Eau. A víz játékai ( A zenén keresztül megfigyelhető a vízcseppek 

ragyogása.) 6:01’ 

Rossini : Macskakvartett ( A zenei humor bemutatása)  4:00’ 

Udvardi László: Egérbál – kórusmű ( Zenei játék a hangzókkal) 1:38’ 

Ránki György: Reggeli torna- kórusmű ( Egyenletes lüktetés megéreztetéséhez) 1:45’ 

Liszt Ferenc: Erdőzsongás „ A falevelek tánca „  4:00’ 

Saint-Saens: Állatok farsangja 7. tétel: Akvárium (Halak mozgásának megfigyelése ) 2:31’ 

Debussy: Arabesque ( A halak mozgását asszociálhatjuk a zene hatására ) 4:00’ 

Debussy: Syrinx ( A költöző madarak megfigyeléséhez) 2:13’ 

E. Satie: Gymnopédie No. 1. ( Esős idő, esőcseppek kopogása)3:23’ 

J. Srauss: Radeczky induló ( Egyenletes, szép járáshoz, lovaglás imitációjához)  

J. Massenet: Meditáció ( novemberi szomorkás hegedűszó ) 4:03’ 

Albinoni: Adagió ( hasonlóan az előzőhöz) 5:48’ 

Orff: Tapsrondó ( Különleges zenekari élmény)  

Olasz lírikus dal ( A három tenor előadásában) 3:20’ 

Hassler: Őszi fák ( Felnőtt kórusmuzsika az ősz hangulatában ) 2:30’ 

Prokofjev: Péter és a farkas  45:00’ 

Mozart: Varázsfuvola – Papageno áriája ( A szép kiejtés, a hangzókkal való játék 

megfigyelése) 3:30’ 

Mozart: Varázsfuvola – Sarastro áriája ( A legmélyebb férfihang megfigyelése) 

Mozart: Varázsfuvola – Éjkirálynő áriája ( Az üveghangok bemutatása)   

Beethoven: VII. szimfónia ( Ismerkedés a zenekarral, hangszerekkel, a halk és hangos játék 

megfigyelése.) 

Finn népdalok, gyermekdalok ( A kórusmuzsika megkedveltetése) 

Grieg: Per Gynt 4. tétel ( A brémai muzsikusok című meséhez - az állatok esetlen mozgása) 

2:31’ 

Paganini - Liszt : La campanella ( Csepereg az eső – asszociáció) 

Vivaldi: Ősz ( hangulatfestéshez) 

 

Tél és ünnepei: 

Carmen a jégen: Katonák tánca. Jégrevű ( Esztétikus mozgás megfigyelése) 3:22’ 

Carmen a jégen: Levél az édesanyjától – jégrevü ( mint az előzőnél) 

Mozart: Varázsfuvola – Bűvös csengettyű. ( Készülődés a karácsonyra) 2:30’ 

Mozart: B-dúr vonósnégyes ( hegedű, brácsa, cselló ) 

Thompson : Alleluja ( Karácsonyi hangulati előkészítés )  

Vivaldi: Tél 1. tétel  ( Lovas szán csilingel a havon ) 

Vivaldi : Tél Largo 2. ( hangulatfestéshez ) 5:54’ 

Kodály Zoltán: Háry János szvit – Bécsi harangjáték. ( Karácsonyi készülődés )  2:03’ 

Grieg: Per Gynt 3. tétel – Anitra’s dance ( Farsangi készölődéshez – fergeteges tánc ) 3:25’ 

Debussy : A Faun délutánja ( Penault : A tündér c. meséhez )  10:37’ 

Kodály Zoltán : Esti dal ( A pásztorok éltének megismertetése után nagyon szép, lezáró zene 

lehet ) 

Esterházy: Ó, alkotó lélek, jöjj el! ( Ünnepi hangulat megteremtése ) 
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Schubert: Ave Maria – tenor  ( karácsonyi hangulat) 

Régi magyar táncok ( Korabeli ruhák, farsang) 

Csajkovszkíj: Diótörő ( Hópelyhek tánca) 1:53’ 

Csajkovszkij : Diótörő ( Mesebalett eredeti zenével ) 

Orff : Carmina Burana 1. tétel ( Ütőhangszerek megfigyeltetése – farsangi időszakra ) 2:45’ 

Debussy: Children’s Corner. Paprikajancsi ( Farsangi bohóc készítéséhez) 2:37’ 

J. Strauss : Tritsch-Tratsch polka ( Farsangi vidámság kifejezése ) 2:39’ 

Erkel Ferenc : Hunyadi László – Palotás ( A tánc és a zene együttes szépségének 

megfigyelése)3:25’ 

Mozart: Török induló ( farsangi készülődéshez) 3:12’ 

 

Tavasz és ünnepei: 

Farkas Ferenc : Régi magyar táncok ( csemballó és cselló hangjának megismertetése) 

Halmos Gábor: Jubilate Deo – Vegyeskar ( Húsvét előtti ünnepi hangulat előkészítése) 

Karai József: Égi vasút – Gyermekkórus 

Rossa László: Ma come bali bella…- Gyermekkórus ( Tavaszi vidámság megéreztetése) 

Rameau: A tyúk. ( A csemballó játék élethűen utánozza a tyúk kotkodácsolását – 

baromfiudvar ) 

Régi magyar táncok – furulyazenekar – Korabeli hangulat keltése 

Vitali: G- dúr partita ( Húsvéti hangulatkeltés) 

Friderici: Ladilom – kórusmuzsika – Tavaszi dal 

Handel: Vízi zene 3:15’  

Vivaldi: Tavasz – Largo. ( Tavaszi hangulat, ébredő természet )  3:30’ 

Mozart: F-dúr Divertimento – Andante 

Mozart: Kis éji zene I. tétel – szerenádmuzsika (A szerenád jelentésének megismertetése ) 

Chopin: Forradalmi etüd ( Március tizenötödikei hangulat ) 

Smetana: Moldva – hangulatkeltéshez .  4:17’ 

Schubert : Pisztráng – hangulatkeltéshez.  7:24’ 

 

Nyár és ünnepei: 

Mendelssohn: Szentivánéji álom – nászinduló 

Orff: Tapsrondó 

Oly jó a nyár – kórusmű 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei  

I. Séta ( Promenád ) 2:00’ 

II. Ódon várkastély ( Szomorú, titkokkal teli vár pl. a Didergő király c. meséhez) 

IV.        Kiscsibék tánca a tojásban  ( Baromfiudvar témakörhöz élmény-kiegészítésként) 

VI.        A kijevi nagykapu ( Méltóságteljes bevonulás – a királyos mesékhez) 
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Ajánlás a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakításához. 

 

Cél:  

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra 

nevelés. 

 

1. Föld védelme 

A gyermekek a természet védelmét közvetlenül gyakorolják, közösen éljék meg. 

 Közvetlen környezetünket tisztán, rendben tartjuk. 

 Nem dobáljuk el a szemetet. 

 Segítünk a nagytakarításban az óvoda udvarán. 

 Megismerjük, megfigyeljük közvetlen környezetünk növényeit. 

 Rácsodálkozunk a növények szépségére. A „mi fánk” évszakonkénti változását 

figyelemmel kísérjük. 

 Gondozzuk a virágos-és veteményes kertünket. 

 Palántákat, hagymákat, gumókat ültetünk és magokat vetünk. 

 Gondoskodunk növényeink folyamatos öntözéséről. 

 Nem szakítjuk le a virágokat, nem tördeljük le a fák ágait. 

A gyermekek ismerjék meg közvetlen környezetük állatait, aktívan vegyenek részt azok 

védelmében. 

 Nem tapossuk szét, nem gyűjtögetjük a bogarakat, lepkéket, békákat. 

 A madarak védelmére madáretetőt, madáritatót helyezünk ki. 

 Gondoskodunk a madarak folyamatos téli etetéséről. 

 Közösen gondozzuk az akvárium lakóit. 

 

2. Levegő védelme 

Szeretnénk, ha gyermekeink a szabad levegőn kellő mértékben elfáradnának, a vérükben 

kicserélődne a széndioxid, ami igazi felfrissülést jelent. 

 A csoportszoba átszellőztetésekor is hangsúlyozzuk, hogy tiszta levegőt engedünk 

be. 

 A gyerekek segítsenek a felnőtteknek a polcok és növények portalanításában, hogy 

minél kevesebb por kerüljön a levegőbe. 

 A portalanítás érdekében az udvart is fellocsoljuk. 

 Célunk, minél több zöld terület kialakítása a pormentesség érdekében. 

 Kirándulásainkat minél többször erdős, fás területre szervezzük, ahol felfedezzük az 

erdő illatát. 

 

3. Víz védelme 

Vízzel való takarékosság, vízszennyezés mértékének csökkentése. 

A gyermekek nagyon szeretik a vízzel kapcsolatos tevékenységeket. A sokféle, vízzel való 

játékos tapasztalat, vizsgálódás során érthetővé válik számukra a vízvédelem és takarékosság 

fontossága.  

 A folyók, patakok, tavak, vizek és azok élővilágának megismerése és védelme. Minél 

többször látogassunk el a Zagyvához. 

 Figyeljünk arra, hogy kézmosás, fogmosás közben se folyjon a víz fölöslegesen. 

 A kézmosó szappanból csak annyit használjunk, amennyi a tisztasághoz szükséges. 

 Jelezzük, ha csöpögő, hibás csapokat találunk. 

 Étkezések után a kancsóban megmaradt tiszta vizet öntözéshez használjuk. 

 A bejárat előtti lábtörlő használatára neveljük a gyermekeket, hogy minél kevesebb 

vizet kelljen használni a felmosáshoz. 
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4. Hulladékképződés megelőzése 

 A papírt külön gyűjtjük és elvisszük a szelektív hulladékgyűjtőbe. 

 A gyermekeknek tartós anyagokból készült játékokat vásárolunk, melyekkel több 

évig játszhatnak. 

 A kerti hulladékokat is felhasználjuk az udvari játékban. 

 A fonalat, textil hulladékot barkácsoláshoz használjuk. 

 Ne használjunk egyszer használatos poharakat, evőeszközöket. 

 

5. Energiatakarékosság 

 Az energiával, vízzel takarékoskodunk. 

 Szellőztessünk intenzíven, de röviden. 

 

6. Táj és település védelme 

 Megismertetjük városunk helytörténeti, építészeti értékeit, erősítjük a 

lokálpatriotizmust. 

 Megismertetjük a lakóhelyünk közelében található természeti értékeket. 

 Megismertetjük népi hagyományainkat, népszokásainkat. 

 

 

Az irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások segítik a környezet szépségének és 

problémáinak megértését, mely egész életre kiható nyomot hagy a gyermekben.  
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A bátorító nevelés elvei: 
 A felnőtt próbálja átélni - elsősorban azonosulással követni - a gyermeket. 

A gyermeknek fontos jelezni, hogy értjük a problémáját. Mindezt erősítsük meg 

simogatással, öleléssel, kedves tekintettartással. Ha nem tudjuk a gyermek problémáját, 

feltétlen kérjük meg a gyermeket, hogy avasson be bennünket a gondjaiba, hogy segíteni 

tudjunk rajta.  

 Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni. 

Semmiképp ne parancsoljunk a gyermekeknek, mindig csak kérjünk, de ha szükséges, 

akkor nagyon határozottan. A kérdés a gyermekeket gondolkodásra készteti. Ezzel 

elérhető, hogy a gyermekek igénye, akarata, energiája nincs visszafogva, hanem más 

irányba terelhetővé válik. 

 A gyermekek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások 

kialakításába.  

A csoport „szeretet bábja” ehhez kiváló lehetőséget biztosít. „Ő” az, aki mindenkor 

megvigasztalja a gyermekeket, és „Ő” az, aki mindent tud és lát a gyermekekről. Neki 

mesélik el az örömeiket, fájdalmukat, és neki tesznek fogadalmat, ha rosszul cselekedtek. 

A szeretett báb sokat segít a szokások értelmezésében, a gyermekek meggyőzésében. 

 A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.  

A gyermekeknek, ha bármit szeretnénk megtanítani, tegyük a magyarázatunk után, miért 

érdemes, azt a valamit megjegyezni. A képességfejlesztés során a legkisebb fejlődést is 

emeljük ki, ismerjük el a gyermek tenni akarását. A teljesítményt, próbálkozást 

minősítsük, és ne a személyt. A felnőtt ne használjon sztereotip dicséreteket. Például: 

ügyes voltál, ügyesek voltatok. Használja a „Száz út a gyermek megerősítéséhez” című 

segédeszközt.
26

 

 A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok 

pontos megjelölésével. Többszöri határátlépésnél vezessen be konzekvenciákat. 

Új szokások megtanításánál minden gyermeknek egyenként segítsünk megtanulni a 

szokáselemeket. Ehhez segítenek a folyamatot jelölő megfigyelések, amelyet a 

gyermekekkel közösen használunk. Az udvar nagy szabadságot ad a gyermekeknek, ezért 

kimenetel előtt beszéljük meg a gyermekekkel a szokásokat, és bejövetelkor együtt 

örüljünk, hogy milyen figyelmesek voltak magukra és egymásra, s hogyan sikerült 

betartani a határokat a kint lét során. 

 A nevelőközösség alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési 

taktikát váltani, ha egymást követően eredménytelennek érzi a befolyásolását.  

Az a gyermek, akivel gondok vannak, mindig elbátortalanodott gyermek. Biztatásra van 

szüksége. Nincs elég bizalmunk a gyermekek valóban jóval lassúbb, tökéletlenebb 

tetteivel, tevékenységével szemben. Az is gondot okoz, hogy nem választjuk el „a 

tetteket a tettesektől.” A lekicsinylő megjegyzésekkel valójában magát a gyermeket 

minősítjük, nem a kevésbé sikeres próbálkozását. A bátorítás azt jelenti, hogy a 

gyermeket valódi önbizalomhoz segítjük. A gyermek valóságos és értékes cselekedeteire 

támaszkodhat, legyen az bármilyen csekélység is, amit valóban ő tett, ami valóban az ő 

személyes értéke. 

                                                 
26

 Nagy Jenőné (2010): Száz út egy gyermek megerősítéséhez, elismeréséhez, bátorításához. Óvodai nevelés a 
művészetek eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete, Szolnok 
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 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy a kis 

csoportosulásokat, hogy a közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak. 

A felnőtt, ha egyéni módon nevel, megismerheti a gyermekek egyéniségét, érdeklődését. 

Törekedjen arra, hogy egy gyermek se kerüljön perifériára. Minden gyermeknek 

legyenek gyermekbarátságai, hiszen azok a gyermekek érzelmi életét gazdagítják. A 

félévenkénti szociometria vizsgálat segítséget ad ahhoz, hogy kiderüljön, ki kivel 

rokonszenvezik. A hasonló karakterű gyermekeket közös megbízatásokkal, együtt megélt 

élményekkel, közös játéktevékenységekkel támogassa, hogy barátságot tudjanak kötni 

egymással. Figyeljen arra is, hogy túl szoros barátságot ápoló gyermekek ne 

szigetelődjenek el a csoporttól. 

 A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult összeütközések feldolgozása 

során. A konfliktusfeloldó megbeszéléseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa 

meg, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek 

felelősségérzete erősödjön. 

Pozitív példaadással, mesei konfliktusok feldolgozása során, közös szituációs játékokkal 

a gyermekek sokféle megoldást, eszköztárat kapnak a konfliktusaik békés rendezésére. A 

felnőtt igyekezzen beleélni magát a gyermekek lelkivilágába! A pozitív és negatív 

hatások megélése során váljanak egyértelművé a követendő tulajdonságok. A 

véleménykülönbségeket megbeszéléssel közelítse, hogy a mindenki számára elfogadható 

megoldást közösen megtalálják. A konfliktusok előrevivők is lehetnek, ezért a felnőtt a 

konstruktív konfliktuskezelésre nevelje a gyermekeket. Ebben az életkorban szükség van 

a felnőtt által adott modellre, kommunikációra, melyet a gyermekek mintaként 

követhetnek. A felnőtt - ha elmondja véleményét a történtekről - ne ítélkezzen, ne állítson 

bűnbakot!  

 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakuljon. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél többször örüljön a 

legkisebb elmozdulásnak, fejlődésnek. 

A felnőtt, ha bátorítva nevel, ki tudja fejleszteni a gyermek értékes adottságait, amely a 

gyermekben csírájában megvan. Egyik legfőbb feladata, hogy a gyermek bátorságát ne 

törje le! Már a legkisebb gyermekben is fenn kell tartani a testi bátorságot. A bátorítást, a 

sikerélményekhez juttatás megerősíti. Ezért olyan feladatokat adjon a felnőtt neki, amit a 

gyermek meg tud oldani. A jóindulat, igenlés, belátás, megértés, megerősítés, elismerés 

pozitív szerepe vitathatatlan a bátorításhoz. A bátortalan gyermeket társai előtt ismerje el 

minél gyakrabban, és folyamatos nyomon követéssel biztosítsa a legkisebb fejlődés 

elismerésének lehetőségét. (Erre kiválóan alkalmasak a gyermekekkel közösen használt 

és értékelt kategória-rendszeres megfigyeléseink.) 

  Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül. A 

negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni szükséges. 

Jogok és emberi méltóság a nevelésben mindenkit megillet. Tisztelni kell minden 

gyermeket, és cselekedni értük, hogy agresszivitásukat csökkenteni lehessen 

tevékenységekkel és pozitív példa elismerésével. A társas tevékenység nem harc. Időt 

kell biztosítani ahhoz, hogy a felnőtt ne az első reakció szerint szóljon vagy lépjen. Az 

indulatos válasz lehet hiteles, de nem a nevelést szolgálja. Idő kell ahhoz is, hogy 

megértsük a probléma lényegét, hogy higgadt, szakszerű legyen a lépésünk. Mivel ok 
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nélkül egy gyermek sem hajlik az agresszivitásra, szükséges feltárni a viselkedés 

gyökerét. Leginkább a belső feszültségét kell oldani szeretetteljes légkör és a humor 

gyógyító erejének alkalmazásával, vagy a gyermek pozitív tulajdonságainak 

megerősítésével. Ha érzi, hogy hisznek benne, a gyermek észreveszi jóságát, önmagát 

elfogadja, szeretni tudja. 

 A felnőtt-gyermek kommunikációjában világos, egyértelmű, konstruktív 

megfogalmazás jelenjen meg, a kívánság megnevezésével, az ok kiemelésével. A 

kapcsolatok erősítését szolgálja a beszélő partner megbecsülése, megértése, a 

kompromisszumkeresés. Mellőzendő a megbántás, hibáztatás, kritizálás, kioktatás, 

kiabálás, panaszkodás és a prédikálás.  

A személyes perceket biztosítsa az óvodapedagógus minden gyermeknek, hogy a 

kapcsolatfelvevő képességüket megerősítse. Ezekben a beszélgetésekben a mások és a 

saját érzés elfogadása és megfogalmazása is kapjon hangot. Az ilyen kommunikáció 

segíti a gyermeket a világban való eligazodásban, és erősíti a gyermek önbizalmát. A 

felnőtt mindig éreztesse, hogy a gyermeket elfogadja, értékeli, megbecsüli, szereti még 

akkor is, ha nem helyesen cselekedett. Nem őt utasítja el, csak a cselekedetét nem 

helyesli. Rávezetéssel, kérdezéssel, helyes megoldásra juthatnak. 

 A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme, 

bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít 

elviselni. 

A felnőtt ne veszítse el a gyermekbe vetett bizalmát! A nevelés olyan munka, amely 

bizakodást, optimizmust kíván. Ha a gyermek viselkedésében probléma jelentkezett, 

célszerű a pedagógus viselkedésének felülvizsgálata is. A felnőtt önkontrollált, 

személyes példamutatása tud legtöbbet adni a viselkedéskultúra fejlesztéséhez, mert a 

szeretett óvodapedagógus mintaadása ebben a korban a legerősebb. Fontos tudatni a 

gyermekekkel, hogy hibázni bárkinek szabad, mindig van lehetősége a hibajavításra. 

Ehhez, kérésre, a felnőttől mindig kapjon segítséget. A gyermek kapjon segítséget ahhoz 

is, hogy a kudarcot el tudja viselni. 

 Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy 

önálló döntéseket hozhassanak, és képessé váljanak a változásra. A felnőtt örömével 

jelezze dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat. 

A gyermeki önállóság, szabadság biztosítása már elkezdődik a gyermek óvodába 

lépésétől kezdve. Minél több mindent megtanul önállóan kezelni, annál magabiztosabbá 

válik a csoportban. Választási lehetőség felkínálásával azt sugallom a gyermeknek, hogy 

megbízom benne, elég felelősségteljesnek tartom a pozitív cselekvésminta kiválasztására. 

Ezáltal fejlődik a gyermek önbizalma, önértékelése, és az alkalmazkodóképessége. A 

korlátok, tilalmak feszültségfokozók. A tiltással csak az azonnali probléma oldódik meg.  

  A felnőtt használja fel a humort (helyzet- és jellemkomikumot) a szeretetkapcsolat 

kialakításához. A humor a feszültséget feloldhatja, a görcsösséget megszünteti. 

A humor derűt, vidámságot visz a személyes kapcsolatokba, jó közérzetet teremt, az 

érzelmeket mélyíti, a közösséget formálja. A helyzet- és jellemkomikumban benne van a 

nevetés, az öröm, a mosoly, mely áthidalhatja a konfliktusokat, és hangulati töltést ad. 

Előreviszi az értelmi, érzelmi fejlődést. A nevetés az egyik legrövidebb út a gyermek 

szívéhez a jó kapcsolat kialakításához.  


