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BEVEZETÉS
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. A magyarországi óvodákban
folyó pedagógiai munka alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg.
Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással
nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és
szociális lény egyszerre.
Óvodai pedagógiai programunk elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe vettük
a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét;
b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét.
Programunk elkészítésekor többféle pedagógiai elképzelésünk volt, amiket próbáltuk
összeilleszteni egy közös, saját, helyi nevelési/pedagógiai programmá. Hatással volt ránk a
tevékenységközpontúság, a néphagyományok, és mindezeket a környezettudatos magatartás,
gondolkodásmód és életvitel, a fenntarthatóság köré építettük.
Hogy mi tesz helyivé egy nevelési programot?
A mi megközelítésünk szerint az, hogy megjelenik az a környezet, amiben élünk, azok az
adottságok, sajátosságok, melyek csak nálunk érvényesek és a számunkra fontos értékek
kerülnek megfogalmazásra.
Célunk a környezettel való együttélésre nevelés, amely magában foglalja a környezet tényleges
védelmét, beleértve a természetes (élő és élettelen) és mesterséges, ember által létrehozott
környezetet is. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, valamint
azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus
kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a
környezettudatos életvitel kialakításához.
Alakítani, formálni kívánjuk a ránk bízott gyermekeket és megmutatni számukra a világot
olyannak, amilyen. A példát erre a régi családok élete adta, ahol az együttélés során megvalósult
a nevelés komplex formája. A hagyományos családi nevelésben a gyermekeket érő hatások
alakították, formálták viselkedésüket, magatartásukat, szinte észrevétlenül gyarapodtak
ismereteik, fejlődtek készségeik, nevelték őket a mindennapi élettel a mindennapi életre.
Célunk, a gyermekközpontúságot szem előtt tartva közvetíteni a magyar és német kultúra
elemeit, hogy ezáltal gyermekeink érzelmileg, szociálisan, értelmileg gazdagodjanak,
képességeik kibontakozzanak.
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE

I.

-

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

-

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

-

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 kiadásáról

-

17/2013. (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve kiadásáról

-

1/1998. (VII.24) OM rendelet a nevelési – oktatási intézmények kötelező (minimális)
eszközeiről és felszereléséről.

II.

HELYZETELEMZÉS

Általános helyzetelemzés
Intézmény neve: Vokányi Óvoda és Konyha, Kindergarten und Küche Wakan
Cím: 7768 Vokány, Kossuth Lajos u. 130.
Telefon:

72/377-084

Email: vokanyiovoda2@freemail.hu
Web: www.vokanyiovoda.hu
Vokány kb. 850 fő lakosú falu, Siklóstól 10 km-re, Pécstől 25 km-re. Lakóinak egy része e két
városban dolgozik, helyben kevés a lehetőség (intézmények, mezőgazdaság), főként a
szakképzettséggel nem rendelkezők közül sokan munkanélküliek.
Óvodánk Kistótfaluból fogad óvodásokat, ők autóbusszal járnak, gyermekkísérő felügyelete
mellett, illetve közeli településekről.
A falu szép természeti környezetben, a Villányi-hegység közelében található, halastavak, erdők,
szőlőhegyek, szántóföldek teszik változatossá a tájat.
Községünkben több intézmény – iskola, posta, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal,
művelődési ház – található.
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A lakosság egy része német ajkú, és bár egyre kevesebben beszélik a nyelvet, az igény
folyamatosan jelentkezik a nyelvápolás megoldására. Így óvodánk német nemzetiségi - két
tannyelvű óvodaként működik.
Intézményi sajátosságok
Óvodánk a falu központjában van, jól megközelíthető. Vokányban 1950 óta van óvoda, sokáig
két-, majd a megnövekedett gyermeklétszám miatt háromcsoportos, jelenleg 1996-tól, a
csökkenő születések miatt újra kétcsoportos. Részben osztott csoportokat szervezünk,
törekedve a közel azonos életkorú és létszámú csoportok kialakítására. A csoportszobák mérete
megfelelő. Mindkét csoporthoz tartozik saját vizesblokk. Tornaszobával rendelkezünk, mely
lehetőséget nyújt a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.
Óvodánk nyitvatartása a szülők és a fenntartó igényei alapján szerveződik.
Az óvoda 6,30-tól fogadja a gyermekeket és 16,30-ig tart nyitva.
Programunk nem igényel különleges feltételeket, elmondhatjuk, óvodánk adottságai
megfelelnek a program kívánalmainak. A feltételeket - a lehetőségekhez mérten - igyekszünk
javítani. Az óvoda eszközeit, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a
gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítva egészségük
megőrzését, fejlődését, mozgás és játékigényük kielégítését. A gyermekek óvodában elöltött
idejét úgy igyekszünk megszervezni és megtervezni, hogy mindig érezze a számára
legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő és a dajka elfogadó,
gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása.
Napi tevékenységeinket a következő foglalkozásokkal egészítjük ki: A történelmi egyházak
képviselői felekezetek szerinti hittan foglalkozásokat tartanak igény szerint.
Munkánkat segítik még a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei. Heti rendszerességgel
végeznek fejlesztéseket és segítik a gyermekek fejlődését: logopédus, gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus. A segítségükkel történő, idejében észlelt lemaradásokat a korai
fejlesztéssel, jó eredményekkel, sikeresen korrigálhatjuk.
Óvodánk a Boldog Óvoda cím tulajdonosa, a komplex személyiségfejlesztésen kívül kiemelt
feladatunknak tartjuk a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését, valamint a
Biztonságos Óvoda címmel is büszkélkedhetünk.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Vokányi Általános Iskolával. Figyelmet fordítunk a
hátrányos helyzetű gyermekeinkre is, valamint az óvoda gyermekvédelmi feladataira.
Nevelésünk során biztosítjuk a lehetőséget az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek
természetes együttnevelésére is.
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Személyi feltételek
Az óvoda dolgozóinak létszáma: 6 fő – 3 óvónő, 2 dajka, 1 fő gyerekkísérő (2 órában).
A Konyha dolgozóinak száma: 5 fő – 1 élelmezésvezető, 1 szakács, 3 konyhalány.
A két csoportba járó gyermekeket a 3 óvodapedagógus és 2 dajka gondozza és neveli.
Intézményünkben

nagy

szakmai

gyakorlattal,

pedagógiai

tapasztalattal

rendelkező

óvodapedagógusok, szakképzett dajka/nevelést segítő dolgozik. A gyermekekért végzett közös
munkában aktív, segítőkész szerepet vállalnak, és mindnyájan hozzájárulnak az óvodai nevelés
eredményességéhez.
A gyermekcsoportok összetételének kialakítása évről-évre változik, függ a jelentkezők korától
és számától. Vegyes életkorú csoportotokat szervezünk.
Tárgyi feltételek, eszközrendszer
Az óvoda épülete a község főutcáján, a falu közepén helyezkedik el.
Helyiségek: 2 csoportszoba, tornaszoba, folyosó, mosdók, öltözők, irodahelyiség, szertár.
Férőhely: 50 fő.
Csoportszobáink

világosak,

tágasak.

Játék

és

eszközállományunk

a

programjaink

megvalósításához megfelelőek és adottak. A csoportszobák több funkciót töltenek be: óvodai
tevékenységek, játék, étkezések és a pihenés helye.
A mindennapi tevékenységek keretein belül mesélés, verselés, ének, zene, énekes játék,
gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás és a külső világ tevékeny megismerése (környezet –
matematikai tartalommal), valamint mozgásos foglalkozásokat szervezünk.
Sportszer-, fejlesztő játék-készletünk jó, de a rendszeres pótlás elengedhetetlen a feladatok
megvalósításához. Az udvari játékok sok lehetőséget adnak a gyermekek mozgásigényének
kielégítésére, változatos mozgásra, játékra adnak lehetőséget a különböző életkorú gyermekek
számára.
Könyvállományunkat törekszünk gyarapítani a program szellemiségének megfelelően, illetve
újonnan megjelenő kiadványok, szakirodalom vásárlásával. Tudatosan válogatunk az értékes
és hasznos könyvekből, amelyek felkészülésünket és a gyermekekkel való foglalkozást segítik.

III.

ALAPELVEINK

Gyermekkép
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a
tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény
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egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos
törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen
határozzák meg. Jellemző rájuk a nagyfokú szeretetigény, az érzelmektől vezérelt
mintakövetés, a megismerési, felfedezési vágy hajtotta tevékenykedés, nyitottság a világ
dolgaira, a szeretett személy iránti mélységes bizalom. A közösség legyen számára fontos,
tudjon kezdeményezni, merjen kommunikálni és tudjon kooperálni! Legyen önbizalma, érezze
a helyét a közösségben! Szeresse társait és érezze jól magát velük, fogadja el a másságot, legyen
képes a pozitív minta követésére! Legyen segítőkész, lássa meg a szépet, ismerje fel, mint
értéket! Ismerje és kövesse a környezetbarát szemléletmódot! Tudja kifejezni saját érzéseit,
legyen képes a kivárásra! Szívesen kommunikáljon a kisebbség nyelvén anyanyelvi
fejlettségének megfelelően! Legyen harmonikusan fejlett, sokoldalú, színes egyéniség!
Óvodakép
Az óvoda hivatalos elnevezése: Vokányi Óvoda és Konyha, Kindergarten und Küche Wakan
OM azonosító: 202612
Címe: 7768 Vokány, Kossuth u. l30.
Telefon: (06) 72/377-084
Fenntartó: Vokányi Óvodai Társulás (Vokány Község Önkormányzata és Kistótfalu Község
Önkormányzata)
Az óvoda vezetője, a program benyújtója: Pólyik Valéria
Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodánk pedagógiai
tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja mindazon feltételeket, melyek szükségesek
a gyermekek fejlődéséhez, neveléséhez. Óvodaképünk gyermekközpontú, mely előtérbe
helyezi a gyermek mindenek felett álló érdekét. Biztosítja az óvodáskorú gyermek sokoldalú,
harmonikus

fejlődésének

és

nevelésének

optimális

feltételeit,

segíti

a

gyermek

személyiségének kibontakozását. Ehhez figyelembe veszi az egyéni és életkori sajátosságokat,
az eltérő fejlődés ütemét. Mindenki számára, sajátos helyzetéhez mérten, esélyegyenlőséget
biztosít a fejlődéshez, befogadó és elfogadó intézmény. A nevelésben alkalmazott pedagógiai
intézkedéseket a gyermek személyiségéhez igazítja. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe
történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának
kialakulását. Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkörben lehetővé teszi a testi,
szociális és érzelmi képességek fejlődését. Valamint a következők jellemzők óvodaképünkre:
-

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció;

-

A változó világ kihívásaira nyitott óvoda megvalósítása;
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-

Esztétikus, biztonságos, családias, értékekben és érzelmekben gazdag külső és belső
környezet megteremtése, ahol a gyermek legfőbb tevékenységében, a játékban
valósíthatja meg önmagát;

-

Partnerközpontú szemlélet erősítése, a fenntartói, szülői igényeknek, a társadalmi
elvárásoknak megfelelően;

-

A szabadság és önmegvalósítás érvényesülése az óvodában, ahol a gyermekek egyéni
képességeik szerint fejlődhetnek;

-

Fontosnak tartjuk a játék elsődlegességét; játékra alapozva szervezzük az egyéni
sajátosságokhoz igazított tevékenységeket;

-

Törekszünk mindenkor tudatosan tervezett és szervezett feltételeket teremteni arra,
hogy gyermekeink megtanuljanak elmélyülten tevékenykedni, a környezetükben
eligazodni;

-

Fenntarthatóságra nevelést, környezettudatos életmódot közvetítünk, alakítunk;

-

Biztosítjuk a gyerekeknek a mindennapi szabad mozgását;

-

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott megfelelő
ütemű integrált nevelés biztosítása;

-

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az
önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális nevelésén
alapuló integráció lehetőségét;

-

Óvodai nevelésünk a gyermekek személyiségfejlesztését, a családi nevelés
kiegészítését, valamint közvetetten az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez
szükséges kompetenciák fejlesztését vállalja.

Pedagóguskép
Hitvallásunk:
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön
osztályrészünkről jutott”.
(Brunszvik Teréz)
„Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak
játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék.”
(Varga Domokos)
A nevelőtestületre jellemző, hogy nyitottak, fogékonyak vagyunk az újra, innovatívak, s ez
gyermekközelibb módszerek, nevelési eljárások keresésében realizálódik. Elkötelezettek
vagyunk a környezeti nevelés iránt.
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Az óvodai nevelés eredményességének alapja: az óvodapedagógusok és az óvoda működését
segítő, nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája.
Programunkkal helyi szükségleteket, az óvodánkba járó gyermekeket és családjukat kívánjuk
szolgálni. Biztonságos, kedvező, csoportos együttlétre, megfelelő testi, mentális gondozásra, az
óvodai élet nyitott, bizalmas, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat,
autonómiájukat. Segítjük önkifejezésüket személyiségük természetes fejlődését.

IV.

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

Az óvoda irányítási – szervezeti felépítése
Az intézmény szakmai szempontból önálló. Az óvodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat
a közalkalmazotti viszonyban állóknál. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az óvodavezető az intézmény szakmai munkájának egyszemélyi felelőse.
Az óvodai élet megszervezése
Óvodai életünk szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. A gondozási folyamatban
neveljük, építjük kapcsolatainkat a gyermekekkel, segítjük önállóságuk fejlődését. A
különböző tevékenységformákhoz (testápolási teendők, öltözködés, étkezés, pihenés, játék,
munka, tanulás) megfelelő időkeret áll a gyermekek rendelkezésére.
Beszoktatás, befogadás
Az első találkozás az óvodával minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja a csoporthoz
fűződő későbbi kapcsolatát. A kisgyermekben bizonytalanságot, „elveszettségi érzést” kelthet
a számára idegen környezet. Ezért kiemelten kezeljük gyakorlatunkból és tapasztalatainkból
adódóan a gyermek befogadását, annak előkészítését és folyamatosságát. A beíratást követően,
családlátogatás során megismerkedünk a gyermekkel, szüleivel, a környezetével. Beszélgetünk
a gyermek családban betöltött helyéről, érzelmi kapcsolatairól. Lehetővé tesszük, hogy
ellátogassanak az óvodába, ismerkedhessenek a leendő óvó nénikkel, környezettel. A
gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat, biztonságukat fokozó eszközeiket magukkal
hozhatják. A feltételeket akkor is biztosítjuk, ha a gyermek 5 – 6 éves korában kerül óvodába,
ez esetben a régi óvodásokat felkészítjük az újak fogadására.
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Napirend
A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez
napirendünk biztosítja a megfelelő időkeretet. Napirendünket a folyamatosság, rugalmasság
jellemzi, igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermekek egyéni szükségleteihez,
valamint a helyi szokásainkhoz, igényeinkhez. A rendszeresen visszatérő feladatok
ismétlődésével érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekek számára.
Júniustól nyári napirend szerint, tartalmas játékkal és egyéb tevékenységekkel kívánjuk
színesíteni a gyermekek óvodai életét összevont csoportban.
Napirend szeptember 1-től - május 31-ig
Időtartam

Tevékenységek

6.30 – 8.00

Folyamatos érkezés az óvodába, közös játék, tevékenység összevont
csoportokban

8.00 – 11.30

Játék, tízórai, kezdeményezések, különböző tevékenységek, kötelező
foglalkozások, séták, megfigyelések, levegőzés, mindennapos testnevelés.

11.30 – 12.30

Ebéd.

12.30 – 14.30

Fogmosás, átöltözés alváshoz, mese, délutáni pihenés.

14.30 – l6.30

Ébresztő, uzsonna, közös játék, egyéb tevékenységek, busszal járók indítása.

Napirend június 1-től - augusztus 31-ig
Időtartam

Tevékenységek

6.30 - 8.30

Folyamatos érkezés az óvodába, a beérkezett gyermekekkel játék a szabadban,
rossz idő esetén a csoportszobában.

8.30 – 11.30

Tízórai, nyári életünk tevékenységformáinak megvalósítása: játék, munka, a
tevékenységekben megvalósuló tanulás, séták, kirándulások, mozgás, mese,
vizuális tevékenység.

11.30 – 12.30

Ebéd.

12.30 – 14.30

Átöltözés alváshoz mese, délutáni pihenés.

14.30 – 16.30

Ébresztő, uzsonna, játék a szabadban vagy rossz idő esetén a csoportszobában.

Hetirend
Hetirendünk a kötött, illetve kötetlen tevékenységek mennyiségét, illetve időtartamát határozza
meg. A hároméves kort betöltött gyermekeket folyamatosan fogadjuk, befogadjuk,
beszoktatjuk.
A kis-középső csoportban csak október végétől, november elejétől kezdjük meg a
tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamatát, míg a nagy-középső csoportban már
szeptember harmadik hetében. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel
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óvodapedagógus foglalkozik. A tevékenységekben megvalósuló tanulás kötött és kötetlen
szervezési formában kerül megvalósításra, időtartama: 5 -35 perc.
Kötetlen szervezési forma esetén, amennyiben a téma engedi, a tevékenységet komplex módon
kapcsoljuk a külső világ tevékeny megismeréséhez és kihasználjuk a tevékenységi területek
közötti kapcsolódási lehetőségeket. A nevelési, szervezési feladatokat, valamint a fejlődést
elősegítő tevékenységformák feladatait az óvodai csoportnaplóban rögzítjük. A tevékenységek
tervezését az általunk összeállított éves tervek alapján végezzük. Az óvodai csoportnaplóban a
nevelési feladatoknál megtervezésre kerül:
-

befogadás, beszoktatás

-

az egészséges életmód alakítása,

-

az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés,

-

anyanyelvi nevelés,

-

játék,

-

munka,

-

baleset-megelőzés.

A tevékenységi formák tervezése egy hétre előre történik téma, feladat és fejlesztés
meghatározásával. Az óvodában minden gyermeknél évente kétszer egyéni képességmérést
végzünk. Ennek eredménye határozza meg a fejlesztés területeit, irányát.
Kötött szervezési forma

Kötetlen szervezési forma

Mozgás:

A külső világ tevékeny megismerése

heti: 1

heti: 1
A

külső

világ

matematikai

tevékeny

tartalommal

megismerése
4-5-6-7

éves

gyermekeknek
heti: 1
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
heti: 1
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
heti: 1
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Verselés, mesélés
3-4-éves gyermekeknek:
heti: 3
5-6-7 éves gyermekeknek:
heti: 2
Tárgyi feltételek
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz.
melléklete határozza meg azokat a kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket,
amelyekkel

a

nevelési-oktatási

intézményeknek

rendelkezniük

kell.

E

rendelet

figyelembevételével történt intézményünk eszközállományának alakítása és fejlesztése.
Boldogságóra Program
2018. szeptemberében csatlakoztunk a Boldogságóra Programhoz.
A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem,
hogy vezérfonalat adjon a gyermekeknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal,
képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás
tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.
A program lényege: - a személyiségfejlesztés,
- a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.
Biztonságos Óvoda
Az

Országos

Rendőr-főkapitányság

–

Országos

Balesetmegelőzési

Bizottság

a

Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével 2020-ban is meghirdette a Biztonságos
Óvoda programot. A pályázat célja a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági
ismeretátadás támogatása, valamint az óvodai nevelési programba integrálható közúti
közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetése az intézményekkel,
óvodapedagógusokkal, és ezáltal az intézmények közlekedésre nevelési tevékenységének
támogatása. A programban való részvétellel elnyertük a Biztonságos Óvoda címet.
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AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJAI ÉS FELADATAI

V.

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő szerepet játszanak. A pedagógiai célok és feladatok középpontjában a képesség- és
személyiségfejlesztés harmóniája áll. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatására, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok
tiszteletben tartásának megerősítésére irányul; az egyenlő hozzáférés biztosításával.
Alapelvek
Az alapelvek azokat a jellemző elveket foglalja össze, melyek meghatározzák az óvodai élet
céljait és feladatait. Ezek a következők:


Barátságos, biztonságot nyújtó, családias légkörben történő nevelés, a gyermekek
személyiségének és jogainak teljes körű figyelembe vétele.



Az érzelmi biztonsághoz stabil külső rend megteremtése.



A játék és a játszó gyerek igényeinek tiszteletben tartása.



A gyermeki különbözőségek elfogadása, a különbözőségek elfogadására nevelés.



A differenciált egyéni bánásmód alkalmazása a csoport, a közösség keretein belül a
kivárás és bizalom stratégiájával.



Komplexitás.

Nevelésünk célja:


A hozzánk járó 3 - 6, 7 éves korú gyermekek szeretetteljes, a gyermekek egyéni
érdekeit, igényeit tiszteletben tartó nevelése.



A szociális és értelmi képességek tudatos és tervszerű alakításával az életre való
felkészítés.



Gyermekeink

harmonikus

személyiségfejlesztése,

egyéni

képességek

kibontakoztatása.


Testi és lelki egészség feltételeinek megteremtésével, testi és lelki tulajdonságaikat
figyelembevevő érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása.



A sikeres iskolai beilleszkedéshez és tanuláshoz szükséges képességek kialakítása.



Környezettudatos magatartás, életvitel.



Megfelelő anyanyelvi környezet biztosításával a gyerekek felkészítése a német
kisebbségi nyelv tanulására.
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A nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összehangolása.



A 3-7 éves – Szakértői Bizottság szerint integrálható – sajátos nevelési igényű
gyermekek normál közösségben való nevelése, a sajátos nevelési igényből következő
hátrányok csökkentése.

Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodai nevelés fő feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, fejlődésének biztosítása. Ezen belül:
 az egészséges életmód alakítása, (egészségfejlesztési program)
 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

1. Az egészséges életmód alakítása
A gyermek, fejlődő személyiség, ezért a gyermeknek sajátos, életkoronként, életkori
szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A gondozás az óvodai
nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a kisgyermek szükségleteinek kielégítését,
elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, egészséges
életmódjának kialakulásához és megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. Az
egészséges és kulturált életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben az
életkorban kiemelt jelentőségű. Ennek alapvető feltétele az egészséges és biztonságos
környezet.
Gyermekeink óvodában eltöltött idejét élettani szükségleteik figyelembevételével szervezzük.
Cél: Testi-lelki elégedettség és harmónia biztosítása az óvodai élet során.
Az egészséges életmód iránti igény megalapozása, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés,
különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése,

a

fogmosás,

az

öltözködés,

a

pihenés,

a

betegségmegelőzés

és

az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
Az SNI gyerekek kapjanak meg minden segítséget a hátrányaik leküzdéséhez.
Feladatok:
-

egészséges környezet biztosítása,

-

betegségek megelőzése, korrekciója,

-

helyes életritmus biztosítása,

-

egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátíttatása.

-

testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése a gyermek gondozása,
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-

a

környezet

védelméhez

és

megóvásához

kapcsolódó

szokások

alakítása,

a

környezettudatos magatartás megalapozása
-

baleset-megelőzés.

Egészséges környezet
Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az egészséges életmód kialakulását,
ezért gondoskodni kell a megfelelő tárgyi környezetről, melynek egyik színtere az óvoda
udvara.
Udvarunk tágas, gyermeklétszámnak megfelel. Játszóhelyek kialakítottak, homokozó,
mászókák, tornaudvar, pihenőhelyek állnak a gyermekek rendelkezésére, biztosítva a
változatos tevékenységhez a színteret. Napos és árnyékos részek jól elkülönülnek. A játékok,
sportszerek biztonságára folyamatosan figyelünk. Az óvoda helyiségeinek elrendezését,
nagyságát változtatni már nem tudjuk, ezért nagyobb hangsúlyt kap a szervezés a mindennapi
munkában.
A csoportszobák megfelelő nagyságúak, jól felszereltek. A falak színe világos, a megvilágítás
kiváló. A folyamatos szellőztetés biztosítható. A hőmérséklet szabályozható.
A berendezések a gyermekek méretének megfelelőek, könnyen tisztántarthatók.
Az egészséges, tiszta környezet fenntartásának legfontosabb feltétele az alapos takarítás,
fertőtlenítés, melyben időnként a gyermekek maguk is aktívan részt vesznek.
Betegségek megelőzése, korrekciója
Óvodába csak egészséges gyermek járhat, a napközben megbetegedett gyermekeket lefektetjük,
a szülőt értesítjük, szükség esetén értesítjük az orvost, a fertőző betegségek megelőzése
érdekében biztosítjuk a megfelelő feltételeket (külön jellel ellátott törülköző, ágynemű,
megfelelő fertőtlenítések stb.).
A tartási rendellenességek megelőzése érdekében figyelni kell a helyes testtartásra, rendszeres
fejlesztő mozgással javítható. A lúdtalp speciális lábboltozatot erősítő gyakorlatokkal,
megfelelő lábbelivel és mezítláb járással megelőzhető.
Az óvónőnek időben fel kell figyelni a rendellenességekre, tünetekre, jelezni a védőnő felé és
a szülők segítségével keresni kell az okokat és a megoldásokat a mielőbbi gyógyulás érdekében.
A helyes életritmus biztosítása
A gyermek testi és szellemi fejlődésének alapvető feltétele a gondozás.
A napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek (pihenés, étkezés,
egyéb tevékenységek) visszahatnak az életfolyamatokra, biztonságot, kapaszkodót nyújtanak a
gyermekek számára. Minden tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes
közérzet. A szabályok, szokások kialakításához hosszabb idő szükséges, a gyermekek egyéni
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képességei,

adottságai,

fejlettsége meghatározó. A kötetlen, folyamatos,

átjárható

tevékenységeket részesítjük előnyben. Kevés tevékenység kezdetét illetve befejezését kötöttük
időponthoz, de egyes esetekben feltétlen szükség van időpont megjelölésre, mert vannak
visszatérő tevékenységek, események (pl. ebéd, alvás) melyek minden alkalommal a nap
ugyanazon időszakában valósulnak meg, és az óvoda sajátosságait is figyelembe kell venni (Pl.
busszal közlekedők).
Egészségügyi szokások, készségek, képességek elsajátítása
-

Táplálkozás

A növekedés és a fejlődés alapvető feltétele. A gyermekek az óvodában napi háromszori
étkezéssel, kellő összetételben és elosztásban a napi tápanyagszükséglet 65 – 70%-át kapják
meg. Az étrendről folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, az otthoni étkezéseket ehhez tudják
igazítani.
Főzőkonyhával rendelkezünk.
Ismernünk kell az egyes gyermekek étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, a kívánt
táplálkozási követelmények betartásában fokozatosan, tapintatosan járunk el. Esztétikus
terítéssel, megfelelő minőségű edényekkel, evőeszközökkel biztosítjuk az étkezési kultúra
kialakítását. Étkezéskor az esztétikusan megterített asztal vonzóbbá teszi számukra az evést,
fokozza étvágyukat.
Az étkeztetés feltételeinek biztosításában a gyermekek is közreműködnek. Az önkiszolgálás
gyakorlás útján történik a gyermekek egyéni képességének figyelembe vételével. (egyéni
szükségletek kielégítése, étkezés után környezet rendbe tétele). 5-6-7 éves korban előtérbe
kerülnek a naposi feladatok. A kulturált étkezési szokások kialakításával (csendes viselkedés,
halk beszéd) egy időben ösztönözzük a gyermekeket az étel megkóstolására, elfogyasztására, a
korszerű táplálkozás követelményeinek megfelelve, igyekszünk a gyermekeket új ízekkel
megismertetni. Hangsúlyt fektetünk a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és
telítetlen zsír- tartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére és a tejtermékek fogyasztásának
ösztönzésére. A gyermekek megtanulják az evőeszközök használatát, kialakul a helyes
testtartás étkezés közben, és a szalvéta használatának igényét rögzítik a gyakorlások során.
Napközbeni folyadékszükséglet- az étkezések során, s a nap bármely szakában biztosítjuk a
folyadékbevitel lehetőségét. Folyadékpótlásra a jellel ellátott poharak egész nap rendelkezésre
állnak.
-

Testápolás
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A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és
szükség szerinti tisztálkodásukat és a tisztaság iránti igényüket fejleszti.
Alkalmazkodunk a gyermek egyéni igényeihez, otthonról hozott szokásaihoz és befolyásoljuk
az otthoni szokások alakulását.
Személyi higiéné szempontjából fontosnak tartjuk a naponta többszöri fésülködést, az otthoni
haj- és körömápolást, valamint a fogmosást.
Orrtörlésre papír zsebkendőt használunk, mely a gyermekek által elérhető helyen van, használat
után fedett szeméttárolóba kerül.
A gyermekek a WC-t a nap bármely időszakában igényük szerint használják, az intimitás
tiszteletben tartásával az életkornak megfelelően, önállóan történik. A WC papír rendszeres és
megfelelő használatára szoktatás, a WC használatának higiéniai szabályainak kialakítása
folyamatos feladat az óvodai nevelőmunkában.
-

Öltözködés

Az öltözködés védekezés az időjárás hatásai ellen, de fejleszti a gyermek ízlését, önállóságát is.
Szülők számára is elfogadott a réteges öltözködés, amely a gyermek egyéni igényeit szolgálja.
Az öltözködés sorrendiségének tudatosítása, az önállóság valamint a megfelelő tempó ezen a
területen fontos feladat. Az öltözködés helyes sorrendje, technikája, gombolás, kötés,
ruhadarabok kifordítása, összehajtása felnőtt segítségével, később egyre inkább szóbeli
útmutatással történik.
Csereruha, váltócipő, tartalék fehérnemű a gyerekek számára a szülők által biztosítva van.
Mozgás
Az edzés – nagyon fontos az egészség megőrzéséhez. A légfürdőzés, a testnevelés és a
szabadban töltött minél több idő hozzájárul a gyermekek egészségének, erőnlétének
fokozásához. A gyermekek természetes mozgáskedvére építünk, a mozgás szeretetére neveljük
őket. A természetes nagymozgásokat, valamint a különböző mozgáselemeket sokféle
eszközeink segítségével valósítjuk meg. Az ismeretszerzéshez kapcsolódó séták, kirándulások
is az edzettséget és az egészségmegőrzést segítik elő. Ősztől nyárig nagyon sok időt töltünk az
udvaron a délelőtti és délutáni órákban egyaránt.
Nyári időben a gyermekek kedvelt tevékenysége a vízzel, homokkal való játék, mezítláb, lengeszellős ruházatban.
Pihenés, alvás
A gyerek alvásszükséglet kielégítésének egy része az óvodára hárul. Ez az egészséges fejlődés
fontos eleme, hiszen a gyermek idegrendszere is elfárad, szükséges számára a nyugalom, a
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csend, a testi, lelki megnyugvás, a megfelelő pihenés. A délutáni pihenés előtt mesével, énekkel
altatunk, figyelünk a zaklatott, nyugtalan gyermekekre.
A gyermekek alvási szokásait tiszteletben tartjuk (apróbb tárgyak, kendők, játékok). Megfelelő
méretű kényelmes fektetőn csendben pihennek a gyermekek. A délutáni alváshoz a pizsama
használata ajánlott. A helyiség folyamatos szellőztetését biztosítjuk. A gyermekek óvodai
takaróval és párnával, de jellel ellátott ágyon/fektetőn saját lepedőn és saját ágyneműhuzattal
alszanak, pihennek. Az ágynemű tisztításáról a szülők gondoskodnak, kéthetente és a gyermek
minden megbetegedése alkalmával.
Környezet védelmének és megóvásának szokásalakítása
A gyermekek fejlődéséhez - a helyi adottságok figyelembevételével egészséges és
biztonságos környezetet biztosítunk. Az óvoda belső és külső környezete esztétikus,
balesetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő. A csoportszobák
többféle lehetőséget biztosítanak a közös tevékenységekre valamint az elkülönülni vágyó
gyermekek játékára, biztosítják az egyes játéktartalomhoz kapcsolódó tevékenységekhez
szükséges helyet és változatos eszközöket.
Az óvoda udvara a fejlesztés másik fontos színtere. Az udvari környezet szépségét növeli a
magaságyásokban gondozott virágos és zöldséges kert.
A gyermekeket a csoportszobában és az udvaron a helyes viselkedési szokásokra neveljük.
A kialakított rendnek megfelelően (sorakozás, séta, beszélgetés) használjuk a környezetünk
értékeit és megóvjuk azokat. A közös tevékenység elősegíti az értékek megbecsülésére
nevelést. Példát mutatva megalapozzuk a környezettudatos magatartást, a környezet
védelmére, óvására neveljük a gyermekeket.
Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás
Az

óvodában

kiemelt

feladat

olyan

környezet

megteremtése,

mely alkalmas

a

balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására, fejleszteni kell a
biztonságra törekvő viselkedést. Az első óvodában töltött napon megismertetjük a gyermekeket
a balesetmentes együtt játszás szabályaival és nap, mint nap felhívjuk figyelmüket a
veszélyforrásokra. Igyekszünk önmaguk és társaik testi épségének megóvására nevelni őket. A
gyermekekkel ismertetjük az épület belső tereiben, az óvoda udvarán valamint egyéb
helyszíneken (kirándulások, séták stb.) érvényes biztonsági előírásokat. Ha a gyermeket baleset
éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás és a szükséges intézkedések
megtétele.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
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Igényesek lesznek a tisztaság iránt, önállóan mosakodnak, törölköznek, használják a
körömkefét, a fésűt, rendben tartják hajukat. Önállóan mosnak fogat, fogápoló szereket
tisztán tartják.



Helyesen használják a zsebkendőt.



Saját magukat kiszolgálják, önállóan tevékenykednek, holmijukra vigyáznak.



Tisztán

étkeznek,

közben

kulturáltan

viselkednek.

Megfelelően

használják

az

evőeszközöket. Csukott szájjal rágnak. Igénylik az asztal esztétikai rendjét.


Önállóan öltöznek, vetkőznek ruhaneműikkel gondosan bánnak cipőkötés folyamatával
próbálkoznak. Képesek önállóan eldönteni, hogy fel- vagy levegyenek ruhadarabot
magukról.



Ügyelnek saját személyük és a környezetük rendjére, gondozottságára.



Az eszközökkel, berendezésekkel óvatosan bánnak. A rendetlenséget megszüntetik.



Ismerik az időjárás, öltözködés, a táplálkozás és az egészségvédelem elemi összefüggéseit,
a kapcsolódó szavakat, fogalmakat.



Megfelelő teherbírással és állóképességgel rendelkeznek.



Képesek szükségleteik felismerésére, kielégítésére.



Kialakul helyes életritmusuk, a környezettudatos magatartás alapjait ismerik és
gyakorolják.



Igényükké válik a levegőzés, szívesen tornáznak, vesznek részt mozgásos játékokban.

2. Érzelmi nevelés, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi beállítódása.


Érzelmi – erkölcsi nevelés terén elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekeket
érzelmi biztonság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. Elősegítjük az érzelmekre
épülő kapcsolatteremtő képesség igényének kialakulását (barátkozás, figyelmesség,
segítőkészség, együttérzés, önzetlenség).



Feladatunk a befogadó óvodai légkör megteremtése, az eltérő kultúra és szokásrendszer
kölcsönös elfogadtatása.



A mindennapok tevékenységeit úgy szervezzük, hogy elősegítsük a gyermekek
önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának
fejlődését.



Megalapozzuk a szociálisan elfogadható önérvényesítés-, önkifejezés képességét.
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A napi tevékenységeken keresztül megalapozzuk a gyermekek szokás- és
normarendszerét.



Törekszünk a családokkal való hatékony együttműködésre.



A társas viselkedés terén az empátia, kommunikációs és kooperációs készség,
konfliktustűrő-, kezelő, megoldó képesség kapjon kiemelkedő szerepet.



A szűkebb és tágabb környezet megismertetésével elősegítjük a szülőföldhöz való
kötődést.



Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában
modell értékű az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek közötti kommunikáció és
viselkedésforma. A szociális tanulás legfőbb eszköze óvodáskorban az utánzás, a
mintakövetés, a felnőtt, majd a társmodell szociális viselkedésének érzelmi indíttatásból
fakadó átvétele, majd e minta egyre szélesebb kiterjedése, mely megnyilvánul a
gyermek tevékenységében.

Cél: Olyan derűs, vidám, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, akik erkölcsi tulajdonságaik,
szokás – és normarendszerük megalapozásával elfogadják és tisztelik egymást, egymás
különbözőségét. Pozitív érzelmi viszonyulásra törekvés, úgy az akarati életük, mint
jellemvonásaik alakításában, tiszteletben tartva a gyermekek egyéniségét.
Feladatok:


Az érzelmi nevelés és szocializáció feltételeinek megteremtése,



A boldogságra való képesség erősítése, kibontakoztatása, optimista, bizakodó életszemlélet
alakítása, vidám hangulatú mindennapok biztosítása a „Boldogságóra” program
segítségével,



Kapcsolatok biztosítása, elősegítése, tiszteletben tartása, természetes társas szükségletek
kielégítése,



Értékek, normák közvetítése, annak terei, a különbözőségek elfogadására, megértésére,
tiszteletére nevelés,



Környezethez fűződő pozitív érzelmek alakítása,



Környezettudatos életvitel és viselkedés formálása,



Mások iránti tisztelet és megbecsülés érzésének fejlesztése,



Helyes viselkedési szokások kialakítása, gyakoroltatása,



A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, illetve a családhoz való kötődés
kialakítása.
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Az érzelmi nevelés és a szocializáció feltételeinek megteremtése
Törekedni kell a barátságos, derűs légkör kialakítására, mert ez ad a gyermek számára
biztonságérzetet. A derűs alaphangulat tevékenységre serkent. A folyamatos napirend is azt a
célt szolgálja, hogy a gyermekek kedvük szerint választhassanak a különböző tevékenységek
közül, dönthessenek kedvük és igényük szerint kivel, mit és hogyan játszanak. A várakozás a
túlszervezés kiküszöbölése nyugalmat eredményez.
A gyermek közösségi életének színterei legyenek otthonosak, barátságosak, legyenek
összhangban az óvoda környezetével, a gyermekek ötleteinek, igényeinek megfelelően is
formálódjék. Legyenek kuckók, bensőséges zugok, leválasztott sarkok, amelyek a
csoportszobák családias jellegét, intimitását növelik. A derűs légkör alapozza meg a gyermekek
érzelmi kötődését óvónőjükhöz, az óvoda felnőtt dolgozóihoz. Az óvoda dolgozói
magatartásukkal, gyermekekhez való viszonyulásukkal, bánásmódjukkal segítsék elő, hogy
minden óvodába járó gyermek jól érezze magát, szívesen járjon óvodába, tekintse második
otthonának azt.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb
és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek,
a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni
a természetben,

az emberi

környezetben

megmutatkozó

jóra

és

szépre,

mindazok

megbecsülésére.
Kapcsolatok biztosítása, elősegítése
-

Felnőtt gyermek kapcsolat

A felnőtt-gyermek kapcsolat alapja és háttere minden pedagógiai munkának.
Az érzelmekre épülő szeretetteljes kapcsolat lehet az alapja az új megértésének, az
élményfeldolgozásnak, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, szabályok
elfogadásának a konfliktushelyzetek megoldásának. Az óvónő személyiségének modell
értékével hat a csoportszerveződés folyamatára, serkentője a gyermekek egyéni fejlődésének.
A gyerekek érezzék, majd értsék meg mit tart helyesnek, mit miért utasít el, mindezt fejezze ki
cselekvéseiben, szavaiban. A gyermekek így kezdetben érzelmileg, később belátás alapján
azonosulnak azzal az értékrenddel, amelyet számukra az óvónőjük közvetít. Magatartása legyen
határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, őszinte. A gyermekekkel igazságosan és
differenciáltan, egyéni sajátosságaihoz igazodva bánjék, követeléseiben vegye figyelembe a
gyermekek fejlettségét, törekvéseit, de tartsa szem előtt fejlesztésük feladatait is.
-

Gyermek-gyermek közötti kapcsolat
23

Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt számon
tartják, hogy a csoportnak szüksége van rá. A kortársi kapcsolatok szerepe nagy hatású a
szocializációban. Ehhez az óvodai nevelés – a családi nevelésen túl – semmivel sem pótolható
szocializációs színteret biztosít a gyermek számára. A csoportközeg segíti, lerövidíti a
tapasztalatszerzés útját, alkalmat ad a probléma többirányú megközelítésére, így rugalmas
gondolkodásmódot alakít.
A kortárs is modell a gyermek számára – amit egy vagy több gyermek átvesz – ezek egy része
állandósul, a gyermek beiktatja szokásrendszerébe.
A szocializáció folyamatában figyelnünk kell, hogy a gyermekek „én” tudata megerősödjék,
én-képe a különböző tevékenységek során és a kapcsolatokban differenciálódjék, egyetlen
gyermek se tűnjön el észrevétlenül a csoportban. El kell érnünk, hogy figyeljenek egymásra,
legyenek képesek beleélni magukat más gyerek helyzetébe, ez elősegíti, hogy minden gyermek
önálló, aktív személyként élje meg önmagát, hogy az „én és a másik” elkülönüljön. Segítenünk
kell az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét, barátságok alakulását. A konfliktusok
kezelését önállóan oldhassák meg, beavatkozásra csak akkor kerüljön sor, ha veszélyben van a
gyermek. Segítsük elő, hogy a különböző tevékenységek végzése közben együttműködve
közösen oldhassanak meg feladatokat. A spontán kialakult csoportok mellett alakítsunk egyegy csoportot bizonyos feladatok elvégzésére (pl. növénygondozás).
Tapasztalhassák meg, közösen örömtelibb és eredményesebb minden tevékenység.
Fontos, hogy a gyermek elfogadja társaiktól eltérő külsejét, viselkedését, különleges állapotát.
Törekedjünk arra, hogy az óvodába, de más csoportba tartozó gyermekek is érezzék, hogy
összetartoznak, ezt közös tevékenységek szervezésével érhetjük el.
Értékek, normák közvetítése
A közösségi szokások előfeltételei annak, hogy a gyermekek beilleszkedjenek a közösségbe.
Kialakulásuknál kezdettől fogva figyelni kell arra, hogy pozitív érzelmekhez kapcsolódjanak,
és lassan felismerjék a szokás értelmét, és minél önállóbban alkalmazzák a gyermekek. Ezeket
ismerje az óvónő – köszönés, kérés, segítés stb. saját példaadásával adjon mintát a gyermeknek
az utánzásra. A gyermek boldogulása, a felnőttekhez és gyermektársaihoz való viszonyulásától
alapvetően függ, ezért akkor nevelünk hatékonyan, ha e viselkedés kialakítását alapvető
feladatnak tekintjük. Meghatározzuk az együttélés szokásait, normáit, elősegítjük az azokhoz
való alkalmazkodást, a szoktatást példamutatással, a követelmények következetes betartásával
alakítjuk. Mindez az óvónőtől az egyéni bánásmód széles körű alkalmazását kívánja meg.
Az együttélés, a viselkedés érvényesítendő módjai
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A bizalom a felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatban alapja, feltétele minden emberi
együttlétnek. A szeretetteljes magatartás, barátságos, biztonságos légkört biztosít a gyermekek
számára. Segítjük őket érzelmeik megjelenítésében, követendő példát mutatunk.
A tiszteletadás – alapvető követelmény, tisztelet a felnőtt családtagokkal, az óvoda dolgozóival,
vendégekkel, csoporttársakkal szemben. Megnyilvánulásai szóban és kommunikációs
helyzetekben.
A csoporttagok egymás iránt érzett és kinyilvánított megbecsülése. Figyeljenek társaik és a
felnőttek munkájára és vigyázzanak a produktumra.
Tevékenységük során gyakorolják a tapintatos viselkedést (pl. vigasztalják szomorú társukat
stb.).
Legyenek figyelmesek, éljék át és váljék szokásukká a mások számára szerzett öröm. A
segítségnyújtás számtalan formáját legyen alkalmuk megélni (segítsenek gyengébb társuknak,
kisebbeknek).
Tanulják meg késleltetni vágyaikat, kívánságaikat, legyenek türelmesek.
Tapintatos nevelői magatartással neveljünk önfegyelemre, a gyermek egyéni céljait a
csoportnormákhoz alkalmazkodva valósítsa meg, ha kell, rendezze át elképzeléseit, vagy
mondjon le eredeti szándékáról.
Önértékelése az óvodai élet gazdag tevékenységrendszerében fejlődik, minél jobban kialakul,
annál fontosabb számára a kudarctűrés képessége, mely által lehetővé válik a
viszálykodásmentes csoporttársi együttműködés.
Illemszabályok kialakítása
Ahhoz, hogy a gyermekek az életükben adódó helyzetekben gyorsan és megfelelően tudjanak
dönteni, meg kell velük tanítani a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait. A világban
való eligazodáshoz önmagunk és mások elfogadásához feltétlenül szükség van illemszabályok
kialakítására, megértetésére, alkalmazására. Ezeket a szabályokat pontosan és egyértelműen
fogalmazza meg az óvónő, de kerülje a megalázó, megszégyenítő értékelést.
A szabályok elsajátításának színterei: a drámajáték, a szituációs játék, bábjáték és a felnőttek
mintaadó viselkedése.
Az óvónő megtanítja a gyermekeket:
-

a jó megjelenésre (tisztaság, ápoltság, rendezettség),

-

az óvodai viselkedés szabályaira (kérdezés módja, udvariassági szokások, bocsánatkérés,
köszönés módjai, a konfliktusok intelligens rendezése egymás között, az árulkodás és a
jogos panasz közötti különbség felismerése, bemutatkozás, óvodán kívüli viselkedés, utazás, öltözködés ünnepeken stb.),
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-

az érintkezés szabályaira (tekintettartás, gesztikulálás kerülése, térközszabályozás, udvarias
és halk beszéd).

Fontos, hogy a gyermekek ismerjék a szabályok tartalmát és képesek legyenek betartani és
másokkal is betartatni azokat, hogy eljussanak mások megértéséhez, önmaguk jobb
megértéséhez, az emberi érintkezés mindenkit kielégítő és tartalmas formáihoz.
Hagyományok, ünnepek
A közös tevékenység a gyermek fejlődésének serkentője. A közös készülődések, tervezgetések
távlatot jelenthetnek a gyermek számára. Az óvodai élet szokásai, hagyományai, ünnepi
érzelmei átélésre gazdagon motivált tevékenységekre biztosítanak lehetőséget. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyermekek maguk is részt vegyenek a szervezésben, a mindennapi élettől eltérő
legyen és az esemény tartalmától függően a szülők is aktívan közreműködjenek.
A tevékenységek egy része kizárólag a gyermekcsoportban kerül megvalósításra (sütés, közös
díszítés, kirándulások) más részük az egész óvodára kiterjed. Érzelmi nevelésünkben hangsúlyt
fektetünk az ünnepekre, hagyományokra, melyeket tevékeny várakozás előz meg. Egy részük
nyitott a szülők felé, ezzel is mélyítjük a szülői ház és az óvoda kapcsolatát. Az ünnepeknél is
ezeket az elveket követjük.
Az ünnepek, hagyományok három témakörre épülnek:
-

a gyermekek ünnepei (születésnap, gyermeknap, anyák napja, évzáró),

-

a természettel, hagyománnyal összefüggő ünnepek (magyar népmese napja, Márton nap,
Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, zöld napok (Szelektív hulladékgyűjtés napja, Állatok
világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi világnap.),

-

társadalmi ünnepek (nemzeti ünnepek).

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


Kialakul a gyermek „én” tudata, én érvényesítési törekvései.



Képesek kapcsolatteremtésre, együttműködésre.



Elfogadják a másságot.



Szívesen tevékenykednek együtt társaikkal, elfogadják és betartják a tevékenység által
megkívánt magatartásformákat.



Akaratukat alá tudják vetni mások akaratának.



Érdeklődnek egymás iránt, tekintettel vannak egymásra.



Figyelnek egymás játékára, alkotására, meghallgatják a felnőtteket, társukat.



Türelmesek, önállóan keresik a segítségnyújtás formáit.
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Tudják, hogy egy összetartozó csoport tagjai. Örülnek a közösen elért sikereknek.
Bíznak önmagukban és társaikban.



Udvariasak, köszönnek, vendéget hellyel kínálják, stb.



Segítenek egymásnak és a kisebbeknek, öltözködés, étkezés, séta közben.



Alkalmazkodnak a szabályokhoz, tudják késleltetni szükségleteik kielégítését.



Feladattudatuk kialakult. Készen állnak az iskolai élet és a tanító elfogadására,
szociálisan éretté válnak az iskolára.

3. Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az óvodába lépő kisgyermek fejlődésének elején tart, személyiségének bontakozása,
viselkedésének alakulása, értelmének nyiladozása elválaszthatatlan dolog. Három-négy évet
tölthet el az óvodában és ennek az időnek számára meghatározónak kell lennie érzelmileg,
értelmileg és még sok más szempontból is. Az értelmi képességek kibontakoztatása, az önálló,
az alkotó, az aktív gondolkodás alapjainak lerakása nagyon fontos helyet foglal el az óvodai
nevelésben.
Célja: A gyermek olyan ismereteket, jártasságokat, készségeket sajátítson el, értelmi
képességei úgy fejlődjenek, hogy az élet egyre változó helyzeteiben jelentkező feladatokat meg
tudja oldani, tudjon eligazodni a világban.
Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek a gyakorlatban egységet alkotnak.
Az anyanyelv, a kommunikáció fejlesztése valamennyi tevékenységi forma keretében
megvalósítandó feladat.
Az anyanyelvi fejlesztés célja az adott életkorra jellemző nyelvi fejlettség kialakítása, a
nyelvhasználat terén jelentkező nehézségek leküzdése, a gyermek szabad önkifejezésének,
közlési vágyának elősegítése. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző
formáinak alakítása, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel valósuljon meg az óvodai
nevelőmunka során.
Anyanyelvi nevelés
Az embert a beszéd kapcsolja a többi emberhez és a beszédben tudja megérteni a külvilágot,
ugyanúgy, mint saját belső világát. Mozgás, beszéd és gondolkodás egymással szoros
kölcsönhatásban fejlődnek. A megzavart mozgás gátolja a beszédfejlődést, a beszédfejlődés
meglassúbbodása visszaveti fejlődésében a gondolkodást.
A nyelv elsajátítása során két folyamat – a beszéd megértése és a beszéd létrehozása – egymást
feltételezve és támogatva fejlődik. A beszédfejlődéshez állandó társas kötődés (anya, gyermek,
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család), szervezett, differenciált környezet, megfelelő idegrendszer, ép beszéd és hallásszervek
kellenek.
Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda egész napi életét, szerves része az óvodai élet
minden mozzanatának. Átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítő elemként
jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában.
Célja: Bő szókinccsel, fejlett kommunikációs készséggel rendelkező, mindennemű helyzetben
megnyilatkozni tudó, élményeit, elképzeléseit bátran megfogalmazó gyermekek nevelése, akik
tisztán beszélnek, nyelvtanilag helyesen használják a magyar nyelvet. Alakuljon ki az adott
életkorra jellemző nyelvi fejlettség. A gyermek – lehetőségeihez mérten – küzdje le a
nyelvhasználat terén jelentkező nehézségeit.
Feladata:
-

a beszédet ösztönző, nyugodt légkör kialakítása, a gyermek szabad önkifejezésének, közlési
vágyának elősegítése,

-

az óvónő modell szerepe érvényesüljön az anyanyelvi nevelésben,

-

beszéd és kommunikációs képességfejlesztés, különböző tevékenységeken keresztül,

-

a közeledés, a kifejezés minden formájának bátorítása, erősítése,

-

a már begyakorolt, a kommunikációhoz elengedhetetlen, nyelvi elemek használatának
ösztönzése,

-

hallási figyelem, valamint a beszédészlelés, beszédértés folyamatos fejlesztése,

-

a szókincs gazdagítása – speciális megközelítési módot alkalmazva, kis lépésekkel, minden
érzékszerv bevonásával,

-

grammatikai rendszer kiépítése, gyakoroltatása,

-

beszédlégzés, helyes artikuláció, kiejtés, hangerő, hangsúly, beszédtempó alakítása,

-

a mozgás- beszéd összerendezésének fejlesztése,

-

a beszédhibás gyermekek kiszűrése, korrekció a logopédus segítségével,

-

beszédtechnikai hibák korrigálása,

-

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált foglalkoztatása,

-

a mozgás- beszéd összerendezésének fejlesztése.

A fejlesztés tartalma
Az óvodás gyermek elsősorban érzelmi alapon mintakövetéssel tanul, így fokozottan igaz, hogy
az óvónő minden megnyilatkozása modellértékű. Az óvónő gyermekekhez fűződő viszonyában
legyen elfogadó, együttműködő, a kapcsolatteremtésben kezdeményező. Egyenként ismerje a
gyermekek szokásait, kedvenc játékait, napi örömeit, bánatait. Legyen meleg és támogató,
határozott és következetes. Eszköztárában szerepeljen a humor és a vicc, de kerülje a gyermekre
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irányuló gúnyt, a kiabálást, a fenyegetőzést. A beszédfejlesztés leghatékonyabb eszköze az
óvónő

példamutató

beszéde,

kommunikatív

viselkedése,

gyakori

szeretetteljes

beszédkezdeményezése és beszédkapcsolata. Gondolatainkat választékosan, a gyermekek
számára is érthető formában tolmácsoljuk. Beszédünk példaadó, hangereje, hangszíne,
képszerűsége, az érzelmek kifejező ereje modellként hat a gyermekekre. Életkori
sajátosságaikból adódóan elsősorban a metakommunikációra figyelnek, így fontosnak tartjuk,
hogy

verbális

és

nonverbális

közléseink

összhangban

legyenek

egymással.

A

beszédhelyzetekben szerzett tapasztalatai során a gyermek átveszi a környezetétől a szórend, a
ragok, a jelek, a képzők, a névelők, a névutók, a névmások, az igekötők, igemódok gondolatot
kifejtő és a környezet számára pontosan érthető használatát.
Az egymás iránti érzelmeket kölcsönösen jellemzik a metakommunikatív elemek, a tekintet, a
mimika, a gesztusok, egyaránt hordoznak személyiségjellemzőket és tanult viselkedési
formákat is. Fontosnak tartjuk, hogy életszerű helyzetekben, természetes módon minden
gyermek beszélgessen arról, ami foglalkoztatja, érdekli. Azt utánozza, amit hall és úgy,
ahogyan hallotta, ezért lényeges a környezetében élők helyes és szép beszéde, amelynek
spontánnak, önkéntelennek kell lenni, törekedve a szemléletességre, a képszerű kifejezések
alkalmazására, mely segíti a gondolkodás fejlődését is.
Az anyanyelvi és kommunikációs képességfejlesztés eszközei: mondókák, versek, mesék,
bábok, dramatikus és anyanyelvi – kommunikációs játékok. Anyanyelvi játékaink:
 hallásfejlesztő,
 beszédszervek ügyesítésére szolgáló,
 szókincsgyarapító,
 mondat- és szövegalkotást fejlesztő,
 beszédészlelést, beszédmegértést fejlesztő,
 kommunikációt és metakommunikációt segítő.
Ezek szorosan kapcsolódnak a mindennapi élethez, a fejlesztés területeihez: környezetismeret,
hagyományápolás, rajz-kézimunka, ének-zene, testnevelés, játék – munka – gondozás.
A néphagyományok ápolása során az óvónő által használt kifejezések épüljenek be a
gyermekek szókincsébe (pl. guzsaly, puttony, irókázás stb.).
Az óvónő tárja fel a gyermekek interakciós zavarait, keresse meg azok okait, tapintatosan
törekedjék azok megszüntetésére. A beszédtechnikai hibákat (légzéstechnikai, artikulációs stb.)
ismerje fel és a spontán beszédnél, vers és mesemondásnál példaadással korrigálja. Ez
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hosszadalmas és nagy tapintatot igénylő feladat, amely beépül a mindennapi tevékenységek
rendszerébe. Nagyfokú elmaradás esetén logopédiai kezelést kell igénybe venni.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


A gyermekek eljutnak arra a szintre, hogy gondolataikat érthetően, bátran megfogalmazzák,
aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket.



Beszédük összefüggő, elbeszélésük folyamatos, logikai összefüggéseket tartalmaz.



Igényesen, szépen, kulturáltan fejezik ki önmagukat.



Figyelmesen, nyugodtan képesek végighallgatni a másik megnyilatkozását.



Helyesen használják a névmásokat, névutókat, igeidőket, módokat.



Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető,
többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszéd.



Beszédüket érzelmeik által kiváltott természetes gesztus, arcjáték kíséri.



Tisztán ejtenek minden beszédhangot.



Beszédhelyzetekhez illő állító és tagadó mondatokat, a felkiáltást, a felszólítást, az óhajtást
az anyanyelvnek megfelelő hanglejtéssel, hangsúllyal használják.



Ismerik és értik a néphagyományokból átvett szavak jelentését (pl. komatál, vőfély,
bocskor, szűrszabó, fejősjuhász, kotyolás stb.), ezeket beszédük színesítésére használják.

Értelmi nevelés
Az

értelmi

nevelés,

fejlesztés

feladatait

tekintve

a

változatos

tevékenységek

megszervezésével biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségét, valamint igyekszünk
felkelteni, fenntartani és kielégíteni a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát. Bővítjük
ismereteiket, s az élményekben gazdag környezetben folyamatosan fejlődnek értelmi
képességeik

(az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, és

kreativitás).
Cél az iskolára való felkészülés elősegítése.
Az óvodapedagógus feladata, hogy az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez
hozzásegítse a gyerekeket.
Az értelmi nevelés az óvodában a gyermek érdeklődésére épített spontán tevékenysége során
és az óvónő által kezdeményezett, motivált helyzetekben (egyéni, páros, kiscsoportos,
csoportos) valósul meg. A gyermekekkel különböző élethelyzetekben, tevékenységekben
gyakoroltatjuk a szerzett tudást, közben jártasságokat, készségeket alakítunk ki, melyek képessé
teszik őket arra, hogy ismereteiket alkotó módon tudják gyakorolni, alkalmazni. Arra
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törekedünk, hogy pontosan érzékeljenek, a jelenségeket megfelelően, helyesen értelmezzék, a
lényeget meglássák, logikusan gondolkodjanak, kezdeményezőek legyenek. Ennek legfőbb
színtere a játék, a mozgás, és a környezettudatos viselkedés. A gyerekek fejlődésének
segítéséhez a differenciálás és a sokféle tanulási forma kihasználása szükséges.
Az óvoda feladata, hogy elősegítse a gyermek iskolára alkalmassá tételét és megteremtse annak
lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, az alkotómunkán, saját tevékenységén keresztül jusson
élményekhez, amelyek felkeltik és ébren tartják a megismerés vágyát a tanulás örömét és az
átélést.
A fejlesztés tartalma
A két feladat megoldása szerves egységben valósul meg az óvodai nevelésben. Nem külön
képességeket fejlesztünk, hanem az egész értelmet, a megismerés egész folyamatát, az egész
embert.
A fejlődésre döntő hatással van a nevelés-tanulás tartalma, az ismeretanyag jellege, formája és
módszere. Kiinduló pontunk az óvodába érkező gyermek értelmi szintje, észlelésének,
megfigyelőképességének fejlettsége.
3 – 4 éves korban elsősorban a megismerő tevékenységet erősítjük, az ehhez szükséges
képességeket fejlesztjük (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet), manipulációs
játékok, gyakorló játékok, helyszíni megfigyelések alkalmával sokrétű tapasztalatszerzés
biztosításával. A tapasztalatok minél többféle megismerő tevékenységet aktivizáljanak, a
világról minél több információt szerezzenek a gyermekek, érdeklődésüknek, egyéni
fejlettségüknek megfelelő szinten.
Iskolás korig a hangsúly a gondolkodás, ok-okozati összefüggések, a képzelet valóságnak
megfelelő ellenőrzése irányában tolódik el az értelmi fejlesztés. A gyermekekben kialakítjuk
azt a képességet, hogy a környező világ dolgaiban összefüggéseket keressenek, rendszert
átvegyenek ill. maguk is alkossanak. Pl. őszi tapasztalatszerző séta 3 – 4 éves korban, - színek,
formák, hangulat; 4 – 5 – 6 éves korban az időjárás konkrét jelenségeinek hatása hogyan
nyilvánul meg a természetben, hideg hatása, évszakváltás, előzmények stb.
A gyermek gondolkodásának legfőbb mozgatója az érdeklődés fenntartása.
Ahhoz, hogy a probléma megoldására való kedv és képesség kialakuljon a gyermekben, az kell,
hogy önállóságukat tiszteletben tartsuk és minél több lehetőséget biztosítsunk ismeret- és
tapasztalatszerzésre. A megértés, a gondolkodás egyik alapfeltétele, hogy a gyermek újonnan
szerzett ismereteit összefüggésbe tudja hozni a régiekkel. Minél többet lát és tapasztal, annál
tágabb lesz az érdeklődési köre, annál inkább meglát problémákat és igyekszik azokat a maga
erejéből megoldani.
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Szeretetteljes, derűs légkörben, az életkori és egyéni sajátosságokat szem előtt tartva fejlesztjük
az értelmi képességeket, a figyelmet, emlékezetet, képzeletet, gondolkodást. Ezek
fejlesztéséhez az érzékelést és észlelést kiindulópontnak tekintjük. Az érzékelésnél a látás,
hallás, szaglás, ízlelés, egyensúlyérzékelés, súlyérzékelés, és a tapintás fejlesztését tartjuk
fontosnak. Az érzékszervek fejlesztését tudatosan szervezett gyakorlatok rendszerében
valósítjuk meg szoros kapcsolatban a gondolkodás fejlesztésével, életkornak és az egyénnek
megfelelő szinten. Az észlelés fejlődése teszi lehetővé a gyermekek számára a szándékos
megfigyelést. A megfigyelésre minden tevékenységben és élethelyzetben építünk. Nagyon
fontosnak tartjuk a figyelemfelkeltést, enélkül nem működik a képzelet, nincs gondolkodási
művelet, sem átgondolt cselekvés. Az emlékezet fejlesztésekor a szándékos emlékezet
fejlesztését tartjuk feladatunknak, ebbe beletartozik az emlékezet terjedelmének fejlesztése is.
Gyakorlati feladatokkal segítjük a gyermekeket abban, hogy egyre több dolgot elraktározzanak.
A képzelet fejlesztését az ismeretek bővítésével, sokoldalú megmutatásával építjük. A
gondolkodás fejlődését a gondolkodási műveletek fejlesztésével valósítjuk meg (analízis,
szintézis, elvonatkoztatás, összehasonlítás, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés).
A gyermekek értelmi nevelése során a szemléletes cselekvő gondolkodástól a képszerű
gondolkodáson át a fogalmi, nyelvi gondolkodás felé haladunk. Értelmi fejlesztésünk játékba
ágyazott tanulás és a cselekvéses tanulás folyamatában, a differenciálás és a sokféle tanulási
forma kihasználásával valósul meg. Munkánk sikerének alapfeltétele a gyermekek alapos
ismerete. Az értelmileg vagy szociálisan lassabban fejlődő gyermekekre a csoporton belül
megkülönböztetett figyelmet fordítunk. Megkeressük azt a szintet, ahol a gyermek még
biztonságosan mozog, innen nyújtunk segítséget a továbblépéshez, felzárkózáshoz. A
kiemelkedő képességű gyermekek részére igyekszünk lehetőséget biztosítani képességeik
kibontakoztatására. Tudatosan alkalmazzuk a differenciált egyéni bánásmód elvét. Szükség
esetén szakember segítségét kérjük.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végén:


az értelmi fejlesztés útján a gyermekek korszerű műveltséget szereznek,



a jelenségeket koruknak, fejlettségüknek megfelelő szinten, helyesen értelmezik,



bekapcsolódnak a tanulás folyamatába, eredményességre törekednek,



múltbeli tapasztalataira építve felfogja környezetének eseményeit, jelenségeit,



kialakul tér- és időészlelése,



önkéntelen figyelme szándékos és tartós figyelem felé halad, megfelelő érzelmi
motiváltsággal kellő ideig tart,
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sokoldalú tevékenysége során formálódik és tökéletesedik megfigyelőképessége,



képesek ún. gondolati vagyis megértésen alapuló emlékezésre, tudatos emlékezetbe
vésésre,



képesek emlékképek kombinálására, új alkotására, különbséget tesznek a valóság és a
képzelet világa között,



meglátnak dolgok közötti összefüggéseket, a tárgyak lényegtelen tulajdonságaitól el
tudnak vonatkoztatni, lényeges jegyek alapján általánosításokra képesek,



szemlélhető tapasztalatból kiinduló összefüggések révén ok-okozati összefüggéseket
felismerik,



tapasztalataiknak, ismereteiknek gazdagsága által problémamegoldó képességük az
önálló problémamegoldás felé halad,



kialakulnak mindazon képességek, gondolkodási műveletek, amelyek alkalmassá teszik
őket az iskolai életre.

A gyermekek zavartalan értelmi fejlődése érdekében nagyon sok érzelem indította játékos –
mozgásos tevékenységet és sokoldalú tapasztalatszerzést kell kezdeményeznünk. Minél több
tevékenységet, lehetőséget biztosítunk, annál több mindent fedeznek fel, ismernek meg, egyre
nagyobb lesz érdeklődésük és tudásvágyuk. Többszöri megfigyelés után tapasztalatait
alkalmazni tudja, akár több szakaszból álló cselekvéssort is végrehajt, ezt beszédével kíséri,
beszédfejlődése ezáltal fokozatosan új irányt ad a gyermek gondolkodásának.
4. Szociálisan hátrányban lévők felzárkóztatása, tehetséggondozás
Az Alapprogram azon kitétele, hogy minden gyermeket önmagához viszonyítva kell fejleszteni,
azt is tartalmazza, hogy az óvónőnek ismernie kell a fejlődési szakaszokat, ehhez képest
felismerni a jelentős pozitív, vagy negatív eltéréseket.
Az óvodai nevelés csak egy a környezeti hatások közül, amelyben a családi nevelésnek, a
spontán környezeti hatásoknak, a tömegkommunikáció eszközeinek is óriási szerepe van. Az
óvodai nevelés folyamatában a differenciált egyéni bánásmód elvei szerint törekszünk a
gyermekek fejlesztésére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes esetekben romlik a szülők
szociokulturális háttere és ilyenkor az óvoda feladata az esélyteremtésre való törekvés, az
óvodai esélyegyenlőség biztosítása.
A tehetséggondozás első lépését számunkra a gyermek minél alaposabb megismerése jelenti,
hiszen ezen keresztül fedezzük fel azt a többletet, amely benne rejtőzik. Arra törekszünk, hogy
a kiemelkedően jó képességek (magatartási problémák miatt) ne vesszenek el.
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Óvodánk feladata nem csak a szűken vett feladatokra való felkészítés. Arra törekszünk,
hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett minél teljesebbé váljon a
kisebbségi német nyelven folyó kommunikáció. Fontos feladatunknak tekintjük az
életfeladatokra orientálást, a német kisebbség

életmódjának, hagyományainak

megismertetését, biztosítjuk az óvodai nevelésben az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció
lehetőségét és a környezettudatos életvitelt.

AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ

VI.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK FELADATAI

JÁTÉK
A játék, mint tevékenységi forma, minden más tevékenységi forma alapvető eleme és
közvetítője. A játék az óvodáskor legfontosabb, legjellemzőbb és legfejlesztőbb tevékenysége,
óvodai nevelésünk, személyiségfejlesztésünk legfontosabb eszköze, a tanulás, a készség- és
képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A játék örömforrás, maga a cselekvés, a
manipuláció, az elképzelés szerez örömet. Motivációja magában a tevékenységben van. A
kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait játékában rendezi el,
ezáltal ismerkedik a világgal, a tárgyakkal, a valóság jelenségeivel. Így válik a játék kiemelt
jelentőségű tájékozódó tevékenységgé.
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodáskorú gyermek életében. A játékot
kísérő érzelmek közlésvágyat ébresztenek, fokozódik a gyermekek beszédkedve.
A játékon keresztül fejlődnek bizonyos értelmi és szociális képességek, válnak elfogadhatóvá
viselkedési szabályok.
Cél: Olyan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel játszanak, s a tapasztalás útján a
legegyszerűbb játéktól eljutnak a legfejlettebbig.
Feladat:
 a szabad, kötetlen játékhoz a feltételek megteremtése,
 élmények, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása, a közös élményből szerzett
gyermeki benyomások feldolgozása,
 az óvodában megjelenő játékfajták, s azok témájának, tartalmának minőségének
gazdagítása a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével,
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 a csoportszobában, és a szabadban, megfelelő légkörben tartalmas elmélyült játék
megteremtése,



saját készítésű, természetes anyagokból történő játékeszközök készítése, játékba való
bevitele,



újrahasznosítás, barkácsolás



a játék fejlesztő hatását felhasználva a másság elfogadtatása.

Napirendünket úgy alakítottuk ki, úgy szerveztük a játékos tevékenységeket, hogy a szabad
játék

túlsúlyban

legyen.

tevékenykedhessenek,

Fontosnak

elmélyülten

tartjuk,

hogy

játszhassanak,

a

legyen

kisgyermekek
idejük

nyugodtan

elképzeléseiket,

elgondolásaikat megvalósítani. Utánozható mintát adunk a játéktevékenységhez, majd amikor
a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társak maradunk. Segítővé, kezdeményezővé
leszünk, ha a játék elakad. Segítjük a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
Óvónői munkánk lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása. A játékhoz olyan eszközt
biztosítunk, mely esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen, jó minőségű, a gyermeki
fantázia kibontakozását segítő. Játékszereink funkciójuk szerint alkalmasak gyakorló,
szimbolikus, konstruáló, valamint szabályjátékokhoz.
Játéktevékenységek:
a./ Gyakorlójáték: Kiindulópontja a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker, amely újra
és újra cselekvésre készteti a gyereket. Lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése,
amely örömet okoz. A gyakorlójáték során olyan pszichés tulajdonságok alakulnak ki a
gyerekben, amelyek személyisége további fejlődésére döntő hatással vannak.
b./ Szerepjáték, szimbolikus-szerepjáték: A gyerekek a felnőttek szerepét, tevékenységét, a
felnőttek közötti kapcsolatokat sajátos játékkörülmények között a különböző eszközök és
képzeletük igénybe vételével utánozzák sajátos formában érzéki tapasztalatokhoz kötötten. A
különféle szerepjátékokhoz gazdag eszközkínálat áll a gyerekek rendelkezésére melyek között
megtalálhatók a népviselet egyes darabjai is (hosszú szoknya, alsó szoknya, vállkendő, mellény,
kötött mamusz, kalap stb.). A gyerekek szabadon játszhassák el élményeiket, legyen módjuk
átformálni, továbbszőni azt.
c./ Építő, konstruáló játék: A gyerekek kockából és más játékszerekből, különböző
anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat hoznak létre. Az „én csináltam”
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tapasztalata biztonságot ad, fejleszti képességeit és önbizalmát. Előtérbe kerül a „valamit
alkotni” öröme.
d./ Szabályjátékok: Jellemzője, hogy pontos, meghatározott szabályok szerint zajlik, fontos a
szabályok pontos betartása, a szabályoknak megfelelő viselkedés. A mozgásos szabályjátékok
gazdag választékát ismerik gyerekeink. Az értelmi képességeket fejlesztő játékok nagy előnye,
hogy mindkét nyelven játszhatók. Legyünk figyelemmel arra, hogy ezt a játékfajtát akkor
szeretik meg a gyerekek, ha érdekes és vidám, a szabály érthető számukra, betartásuk nem okoz
nehézséget.
e./ Barkácsolás: A szerepjátékban élethelyzeteket alkotnak újra, ehhez sok eszközre van
szükség. A barkácsolás a játék igényéből indul ki, az óvónő példamutatásával, szükség estén
segítségével, irányításával történik. A megfelelő eszközök elérhető helyen vannak. A gyerekek
elkészítik a bábozáshoz szükséges egyszerűbb eszközöket (ház, fa, kerítés stb.), kiegészítik a
játéktémákat a szükséges eszközökkel, megjavítja az egyszerűbb játékeszközöket, elkészíti a
nagyszülőktől látott egyszerűbb népi játékokat (csutkából, vesszőből, fából, terményekből stb.)
f./ Dramatizálás, bábozás: A gyerekek irodalmi élményeiket szabadon választott, kötetlen
módon eljátszhatják. A báb mögé bújva a félénk, visszahúzódó gyerekek is szívesen szólalnak
meg. Legyen a báb állandóan jelen, tudják szabadon használni. Készítünk közösen bábokat.
g./ Udvari játékok: Óvodánk udvara sokféle gyermeki tevékenységre ad lehetőséget. A
meglévők bővítése folyamatosan történik. A csoportban megkezdett tevékenységeket, játékokat
az udvaron is folytathatják.
Csoportszobáinkat úgy alakítjuk, hogy minden játéktevékenységnek legyen megfelelő hely.
Bútoraink elhelyezésével kisebb, meghitt szögleteket, sarkokat alakítunk ki. Lényegesnek
tartjuk, hogy a kész játékszerek mellett biztosítsuk a gyermekeknek, hogy saját maguk által
készíthessenek játékszereket, játékeszközöket, főként természetes anyagokból.
A fejlődés jellemzői:
3-4 éves korban a gyermek a játékos mozgást mindig ugyanabban a formában, ugyanolyan
szabályok szerint ismétli. A játékszereket és eszközöket rakosgatja maga alkotta szabályok
szerint, ismeri német elnevezésüket. Elsajátítja és betartja a játékszerekkel és az együttjátszással
kapcsolatos elemi szabályokat. Játékához önállóan megkeresi az eszközöket, azokra vigyáz, a
játékszereken megosztozik. Egyszerűen mozgatható bábokat szívesen vesz kézbe és mozgat
saját énekére vagy zenére. Egyszerű, mozgásigényét kielégítő szabályokat elfogad, megért.
4-5 éves korban a gyermek igényli a kisebb-nagyobb csoportban való együttjátszást. Megérti
környezete egyszerűbb jelenségeit, ezeket játékában újra alkotja. Megérti a játéktevékenységek
német elnevezését és használja is. A szerepjáték témájának megfelelően egyszerűbb közös
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játékokat szervez, kiválasztja a szükséges játékszereket, kötődik szerepeihez. Örömmel
mozgatja a bábokat német dalra, mondókára. Egyszerűbb bábokat maga is készít (fakanálból,
rongyból, papírból).
5-6-7 éves korban a gyermek a másik játékát tiszteletben tartja, önálló a játékon belül.
Kezdeményező, másokat is mozgósít a játékhoz. Az alá-fölé rendelési viszonyt önként alakítja
ki egy-egy játékszituációban. A gyerekközösség belső törvényszerűségei szerint alakítja a
szereposztásokat. Alkalmazkodik a játék szabályaihoz, megérti németül is a szabályokat.
Vállalja a számára kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is. Szerepjáték során németül
is kommunikál, szívesen veszi fel a német népviseletet. Tud vezetni, alkalmazkodik
játszótársaihoz. A bábozáshoz maga készíti el a kiegészítő eszközöket, bábokat készít egyszerű
vagy bonyolultabb technikával.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére


A gyermekek szeretnek és tudnak játszani. A környezetükben megfigyelt jelenségeket
képesek feldolgozni és újraalkotni.



Önállóan kezdeményeznek szerep- és szabályjátékokat. Elosztják a szerepeket,
betartják a szabályokat, egymáshoz és a szabályokhoz tudnak alkalmazkodni.
Elfogadják egymás véleményét, a konfliktusokat megoldják.



Képesek problémahelyzeteket megoldani.



Kiegészítő eszközök egyszerűbb fajtáit önállóan elkészítik és játékukban felhasználják
azokat.

MUNKA ÉS MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A munka a gyermekek mindennapi tevékenységének része. Óvodai életük egészében
érvényesülő folyamat, melynek végzése során egyre több információhoz, pontosabb
tapasztalatokhoz juttatjuk őket játékos tevékenykedtetéssel, cselekvő tanulással. A munka, mint
aktív játékos tevékenység a nevelés és személyiségfejlesztés eszköze. Játékos elemekkel
átszőve jelentkezik mindennapjainkban. Személyes példaadással kedvet teremtünk a
munkavégzéshez. Fontosnak tartjuk, hogy lássák munkájuk értelmét, érezzék a munkavégzés
örömét. Igyekszünk elérni, hogy a "valakinek örömet szerezni" tudattal kezdjenek a munkához.
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok
vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos
tevékenység. Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek
kiaknázását. A munka célra irányuló tevékenység, melynek elvégzését külső szükségesség
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indokolja. Az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható,
átélhető a gyermek számára. Ez a folyamatos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző,
megerősítő tényező.
A munka jellegű tevékenységek megszervezésénél figyelembe vesszük a csoport összetételét
(életkor, fejlettségi szint, szociokulturális háttér, stb.). Ügyelünk arra, hogy megismertessük a
gyermekekkel az alapfogásokat, minden gyermeknek legyen feladata, de egyiküket se terheljük
túl. Figyelembe vesszük, hogy a legtöbb gyermeknek van kedvenc munkája, amit örömmel és
szívesen vállal, hagyjuk, hogy ebben kibontakozzon, tudja azt másoknak átadni. Értékelésünk
mindenkor konkrét, reális, folyamatos a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő hatású.
Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során éli meg a gyermek a közösségi
tevékenykedés örömét is, ami a normák kialakulásához vezet. Fejlődik gyermekeink egész
személyisége:


együttműködő képességük, ami fejlesztő hatással van a közösségi érzésre és a közösségi
magatartás kialakulására,



erkölcsi tulajdonságaik, megbecsülik saját és társaik, mások munkáját



a munka során elért eredmény növeli önbizalmukat, önértékelésüket, fejleszti a
gondolkodási folyamatokat



a munka közben adódó problémahelyzetek a gyermekektől megkívánják a szellemi
aktivitást, figyelmet, találékonyságot, ötletes, változatos megoldásokat, ugyanakkor
fejleszti is ezeket a képességeket



a munka fejleszti és segíti a testi fejlettséget, fokozza az állóképességet, valamint
hozzásegíti gyermekeinket az őket körülvevő világ megismeréséhez.

Célja: A gyermek egész személyiségének alakítása, fejlesztése az óvodai élet során
megszeretett és megkedvelt munka, ill. munka jellegű játékos tevékenységeken keresztül.
Olyan gyermekek nevelése, akik környezettudatos magatartásukkal képessé válnak az
önmagukkal kapcsolatos és a rájuk bízott munka elvégzésére.
Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban:


Az óvónő „tanítsa” meg a gyerekeket a feladatok elvégzésére. Ismertesse meg velük
német nyelven is az adott munka eszközeit, azok ésszerű használatát, a munka
legcélszerűbb fogásait, azok sorrendjét, a munka ellenőrzésének módjait. Teremtse meg
az életkorukhoz és erejükhöz mért önálló munkalehetőségeket. Biztosítsa a
legalkalmasabb eszközöket, szoktassa rá a gyerekeket, hogy tartsák azokat rendben.
Teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört. Tegye
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lehetővé, hogy a gyerekek az általuk különösen kedvelt munkafajtában elmélyedjenek.
A közösségért végzett tevékenységek során tudatosítsa a gyerekekben a tevékenység
értelmét, szükségességét.


Érjük el azt, hogy minden gyermekünk elmélyülten tudjon játszani, hiszen ez az igazi
előkészítője az önként vállalt, örömmel végzett munkának. Ha ezt sikerül elérnünk,
akkor fejlődik és erősödik gyermekeink felelősségérzete, munkaszeretetük és
megbecsülésük.



A munka minden mozzanatában- feladat értelmezésekor, a vele való azonosuláskor, a
végrehajtáskor, a befejezéskor – biztosítjuk a motivációt, hiszen csak akkor sikerülhet
alkotó jellegű munkát „végeztetni” gyermekeinkkel, ha azt örömmel végzik.



Lehetőséget adunk gyermekeink számára, hogy korukhoz és képességeikhez mért
munkákat önállóan végezhessék. Ehhez elsősorban biztosítjuk a megfelelő, elegendő
helyet és megfelelő hosszúságú időt az általuk végzett munka menetére és az eszközök
célszerű használatára.



Áttekinthetőségre törekszünk a munkatevékenység egész folyamatában.



Minden munkafajtát tervszerűen, fokozatosan vezetünk be. Ez mindenkor gyermekeink
készségeinek fejlettségétől és önállóságuk szintjétől függ.



Gyermekeinkre mindig csak olyan munkát bízunk, amely elvégzésére és teljes
befejezésére képesek, így kerülhetjük el a kudarcélményt és alakíthatjuk ki a
munkakészséget, szokás- és feladattudatot.

Munka jellegű gyermeki tevékenységek
Gyermekek saját személyével kapcsolatos munkák:


önkiszolgálás



étkezés



öltözködés



a környezet rendjének megőrzése

Alkalomszerű munkák


egyéni megbízatások

Közösségért végzett munkatevékenységek


naposi munka



az óvoda, a csoport mindennapi életével kapcsolatos tevékenységek.

Szabadban végzett munka:

39

Ide tartoznak azok a munkafeladatok, melyek az évszakokhoz kapcsolódóan az udvaron
végezhetők:
 konyhakerti tevékenységek,
 falevelek összegyűjtése,
 udvartakarítás,
 madáretetők elhelyezése, madáretetés,
 homokozó és udvari játékok elrakása.
Környezet rendjének megőrzése:
Belső környezetünk ápolásával, tisztán tartásával, a környezettudatos magatartást kívánjuk
erősíteni.
 környezetszépítő munkák végzése, virágok, növények ültetése, gondozása,
 játékok elpakolása/játékfelelős.
Az óvodában a munka elsősorban közösségért végzett tevékenység.
Ezzel hozzájárul:
-

a gyerekek közti társas kapcsolatok alakulásához

-

a közösségért végzett tevékenység értelmének, szükségességének és örömének
felfogásához, átéléséhez

-

a kapcsolatok színesebbé, bensőségessé válásához.

Lehetővé válik általa:
-

a kitartás

-

a felelősségérzet

-

a kötelességteljesítés gyakorlása

-

az önértékelés és ezzel együtt

-

a közösségi értékelés alakulása.

A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére


törekedjen önállóságra, vállaljon önként is feladatokat



önmagukkal kapcsolatos és a rájuk bízott munkát önállóan, szívesen végzik



ismerje fel saját képességeinek határait



ismerje meg az eszközök használatával járó veszélyeket is



végezzen egyéni fejlettségi szintjének megfelelő feladatokat



legyenek rendszeresen visszatérő feladatai



teljesítse pontosan megbízatásait



ismerje fel a segítségadás lehetőségeit
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a német kisebbség nyelvén megnevezi az eszközöket, kér, megköszön



ismerje a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát



képes legyen az eszközök megóvására és saját testi épségének megőrzésére



legyen igénye felfedezett kisebb hibák kijavítására



gondozza, óvja a környezetében lévő növényeket



bogarakkal, rovarokkal való együttélés



kialakul a munka iránti megbecsülés fontossága, mások munkájának tiszteletben tartása.

Fontos feladatunk, hogy óvodásaink idővel késztetést érezzenek a folyamatos, jól végzett
munka iránt, alakuljon ki bennük pozitív érzelmi viszony a munkához és éljék meg az „én
csináltam”, „mi csináltuk” sikerélményt.
A munka az óvodáskor végéig játékos jellegű marad.
A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Óvodai tanulásunk folyamatos, jelentős részében utánzásos, spontán tevékenység. A játék
motivációs bázisára épül, nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán
adódó

helyzetekben,

természetes

és

szimulált

környezetben,

kirándulásokon,

az

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben
valósul meg, és a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
A tanulás értelmezése: a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás, a gyermek előzetes
tapasztalataira, ismeretei építve.
Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan
szervezett tevékenység. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magában foglalja. A játék és a tanulás teljes mértékben
összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a
tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket
tesz, azaz tanul a kisgyermek. A megfigyelés, az emlékezetbe vésés és felidézés ebben az
életkorban a gyakorlati tevékenységbe ágyazottan fejlődik.
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a
teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Továbbá:


tapasztalatszerzés



érdeklődés kielégítése



a gondolkodás örömének átélése
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alkotás



az emberi és tárgyi környezet szépségének felfedezése



világkép alakítása



tapasztalatok rendeződése



érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség pontosabbá válása



figyelem tartósabbá válása



emlékezet



fantázia gazdagítása



beszéd és gondolkodás fejlesztése



problémák felismerése, megoldása

Az óvodapedagógus feladata


a tanulást támogató környezet megteremtése



gondolkodási műveletek gyakorlása, fejlesztése (analízis, szintézis, összehasonlítás,
absztrahálás, általánosítás, rendezés, csoportosítás, következtetés),



differenciálás a gyermeki sajátosságok, fejlettség, produktivitás figyelembe vételével,



megfelelő arány megteremtésére törekszünk az érzelmi, akarati, értelmi, mozgásos, társas
hatások fejlődéséhez, az egészséges életvezetési szokások kialakulásához, gyakorlásához,
az önálló és az együttes cselekvéshez, az „én” és a „másik” megismeréséhez,



a gyermekek óvodán kívüli életének megismerését is fontosnak tartjuk,



igyekszünk kielégíteni megismerési vágyukat, kíváncsiságukat, sokoldalú érdeklődésüket,



lehetőséget kínálunk olyan szituációk átélésére, tárgyak, dolgok, jelenségek szemléletes
vizsgálatára, melyben megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit, tapasztalatokat
szerezhetnek,



olyan tevékenységeket biztosítunk – az egyéni érdeklődésüket, fejlettségüket, adottságaikat
figyelembe véve – melyek fejlesztik önállóságukat, kitartásukat, feladattudatukat, értelmi
képességeiket (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás). E
tevékenységek gyakorlása során fejlődik vizuális – verbális memóriájuk, kialakul
szándékos figyelmük, képesek lesznek a rész és egész helyes észlelésére, relációk (térbeli,
időbeli, ok-okozati) felismerésére, pontos és differenciált vizuális (alak – szín – méret
szerinti) és verbális (látott – hallott információk összekapcsolása) észlelésre,



a nyelvi fejlesztés érdekében tiszta, szép, beszédkifejtésre, világos, egyszerű mondatok
használatára törekszünk. Biztosítjuk a gyermekek számára az időt kérdések feltevésére,
megjegyzések, vélemények elmondására
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Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a tanulás folyamatos és nevelésközpontú legyen, a
tapasztalatokra, a már meglévő ismeretekre építve, cselekvésbe ágyazva valósuljon meg.
Teljesíthető feladatokat állítunk a gyermekek elé. Nem korlátozzuk önálló, kereső, felfedező
tevékenységüket.

Elvárásainkat az

egyéni

teljesítőképességekhez

mérjük,

mivel

a

sikerélmények erősítik az önbizalmukat, bátorságukat. A tanulás irányítása során személyre
szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását.
Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek
előzetes tapasztalataira, ismereteire.
A játék az óvodai tanulás legfőbb színtere, de nem kizárólagosan az. A nevelési folyamat egésze
alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán, vagy irányított módon tanuljon a gyermek.
Legfőbb célkitűzéseink: egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségében és
használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyerekek. A tapasztalás és a
sokoldalú cselekedtetés minél több érzékszervet vegyen igénybe. Olyan tanulási tapasztalatok
birtokába kerüljenek a gyerekek, melyek pozitív hatással lehetnek a későbbi iskolai
tanulásukhoz való viszonyukra. A felfedezés lehetőségének biztosítása, a gyermek
kreativitásának erősítése. Egyéni képességeiknek megfelelő színvonalú feladatokat kapjanak.
Feladatok
1. A tanulás irányításának általános elvei
Az óvodában a gyerekek spontán módra tanulnak, ezért az óvónő a gyerekek problémaszituáció
megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítsa a
tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát.
Motiváció:
-

kíváncsiság

-

óvónőhöz fűződő érzelmi kapcsolat

-

foglalkozási helyzet

-

önállóság

Fontos, hogy minden gyerek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék. Ezért a gyerekeket egyéni
fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással késztesse sokoldalú tevékenységre.
Az óvodai tanulás a játék, motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad.
Az óvónő a foglalkozásokon változatos, játékos eljárásokat alkalmazzon. A játékosság forrása
lehet az eszköz, az eljárás, a módszer. A játékosság a tanulás egész folyamatában érvényesüljön.
A gyerek csoportbeli közérzete, társas helyzete is hatással van tapasztalat- és ismeretszerzési
kedvére, képességeinek fejlődésére. Az óvónővel és a társakkal való együttműködésben
alakulnak közösségi tulajdonságaik.
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A tanulás alapja az óvónő és a gyerekek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége, amelyet
az

óvónő

az

előre

megtervezett

feladatok

alapján

a

gyerekek

részvételével,

megnyilatkozásaikhoz, egyéni fejlettségükhöz és érdeklődésükhöz igazodva szervez és irányít.
A tanulásirányítás a gyerekek folyamatos megfigyelésére épül.
A tanulás tartalma a gyerekek közvetlen környezetéből származnak.
Az egyes foglalkozások anyagának tervszerű, tudatos feldolgozása hozzájárul a sikeres iskolára
előkészítéshez.
Az egész nap folyamán adódó helyzetekben verbális, motoros és szociális vagy érzelmi alapon
történő azonosulás útján alakul, fejlődik, spontán vagy szándékos módon. Igyekszünk
kihasználni a tevékenységek közötti kapcsolódási lehetőségeket.
2. A tanulás megszervezése
A/ kötetlen szervezeti forma: tevékenységek egyik alapformája, a kicsiknél (testnevelésen
kívül) az egyetlen szervezeti forma.
-

önkéntes részvételt jelent

-

nem zavarhatja a kialakult játékot

-

időpontjának kiválasztása nagy körültekintést igényel

-

együttesen készítsék elő a foglalkozáshoz szükséges eszközöket

-

fontos a hely megválasztása

-

kötetlen az elhelyezkedés, az óvónő számára áttekinthető

-

minél több foglalkozás a természetes környezetben folyjék.

3 – 4 év: azonos tevékenységi formából, azonos feladatokkal, de eltérő módszerekkel naponta
2x is kezdeményezhet az óvónő.
4 – 5 – 6 – 7 év: minden tevékenységi formából szervezhető kötetlen és kötött tevékenység is
ez függ:
-

aktuális fejlettségi állapot

-

foglalkozás tartalma

-

helyi adottságok

B/ kötött tevékenység:
-

függ az óvónő által kitűzött feladattól

-

belső szándéktól

-

nem jelentheti a gyerekek spontán érdeklődésének, aktivitásának korlátozását

-

minden gyerek számára egyszerre kezdődnek és fejeződnek be

A tanulás lehetséges formái az óvodában
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Az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás (szokások alakítása).
Ahhoz, hogy a gyermekek megfelelően tudjanak viselkedni, látniuk kell ennek modelljét. A
mintát mi felnőttek adjuk (megjelenés, attitűdök, hanghordozás, mimika, gesztusok).
Spontán játékos tapasztalatszerzés
A gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, melyhez az őket körülvevő környezet adja az
élményanyagot. A spontán játékos tapasztalatszerzésen alapuló tanulás fokozatosan alakul át
szándékos tanulássá (játékban tanulás, játékban ágyazott tanulás, játékban integrált tanulás,
játékra épülő tanulás, játékos tanulás).
Cselekvéses tanulás
A valódi tanulásnak azt tartjuk, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvéseken keresztül sajátít
el, majd képes alkalmazni, képességei, készségei által. Előtérbe kerül a gyermeki tevékenység.
A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
Az óvodás gyermek jellemző életkori sajátossága a kíváncsiság. Fontos számukra, hogy legyen
alkalmuk kérdezni, s a kérdéseikre életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelően - igaz,
lényeges és fontos ismereteket kapjanak.
Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés
A gyermekek irányításunkkal megfigyeléseket végeznek. Céltudatosan megtervezve
igyekszünk minél több tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani.
A gyakorlati problémamegoldás
Jó lehetőséget kínálnak a szervezett és megértett, rögzített ismeretek gyakorlására, felfedező
tanulásra, élmény átélésre. Szabadon teret engedünk a gyermekeknek, kevés gátat állítunk velük
szemben.
Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben megvalósuló tanulás
Tervszerű, tudatos, rendszeres pedagógiai munkát igényel. A környező világban szerzett
tapasztalatgyűjtés mindhárom korcsoportban megegyezik, csak a feldolgozás mélységében
alkalmazkodunk az életkori és egyéni sajátosságokhoz.
A családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként gyermekeink 6 -7 éves korra iskolaéretté
válnak. Belépnek a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá érnek.
A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre. A gyermekek testi, lelki, szociális érettségét egyaránt a sikeres iskolai munka
feltételének tekintjük.
3. A tanulás munkaformái
Egyéni munkaforma:
-

saját elképzelés szerint
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-

saját eszköz

-

önálló feladatmegoldás

Mikrocsoportos:
-

különösen nagycsoportban fontos

-

közös tevékenység, páros munka

-

társas kapcsolatok fejlődése

Frontális foglalkozás:
-

együttes megoldás

-

tapasztalatok megbeszélése
4. Eszközök (tárgyak, képek stb.)

Érdeklődésre, aktivitásra, gondolkodási műveletek alkalmazására, probléma felismerésére,
megoldásra ösztönözzenek.
5. Módszerek
bemutatás, szemléltetés, beszélgetés, elbeszélés, leírás, magyarázat, elmesélés, ellenőrzés,
értékelés,

elismerés,

megerősítés,

ösztönzés,

buzdítás

vitára,

magyarázatra,

véleménynyilvánításra késztetés, kételyébresztés, problémahelyzet teremtése, játékos
cselekedtetés, projekt módszer, játékos cselekedtetés, kooperatív tanulás, felfedezéses-,
cselekvéses tanulás, kísérletezés, az élménypedagógia.
6. A gyermeki tanulás irányulhat:
- új ismeret szerzésére,
- ismétlésre, gyakorlásra,
- fejlesztésre,
- az önállóság fokozására.
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:


tudjon önállóan konkrét, elemi, ismert jelenségek esetében következtetni, ítéletet alkotni
megismert modellek alapján



alakuljon feladattudata



ismerje saját értékeit



legyen önálló a begyakorolt feladatok megoldásában



végezzen önálló megfigyeléseket, ismerje fel a jelenségeket változásukban is



fedezzen fel konkrét összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat



törekedjen többféle megoldás keresésére



szándékos figyelmének tartama érje el a 10 –15 percet
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legyen képes gondolatait érthetően szavakba, mondatokba foglalni



különítse el a mese és a valóság elemeit



az iskolai tanulás megkezdéséhez rendelkezzen megfelelő ismeretekkel, készségekkel,
képességekkel, önfegyelemmel

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Óvodai nevelésünkben kiemelt helyet foglal el a külső világ tevékeny megismerése. Óvodánk
életében a tevékenységformák szoros kapcsolatban vannak egymással. A külső világ tevékeny
megismeréshez kapcsoljuk a matematikai, irodalmi, ének zenei, vizuális nevelési anyagot.
Amennyiben a téma lehetővé teszi, komplexitásra törekszünk. A tevékenységformák
összekapcsolódása segít abban, hogy a gyermekek mélyebben megismerjék a környezetet, a
természetet, a társadalmat, a szülőföldet. Úgy gondoljuk, hogy ha a gyermekek több
megerősítést kapnak a különböző tevékenységformákban, egyre inkább segítjük ismereteik
mélyítését, képességeik kibontakozását.
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a
gyerekek természeti és társadalmi tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak
megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek.
Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását. Fejleszti
értelmi képességeiket. Lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődést, kapcsolatépítést, a
szülőföld szeretetének megalapozását.
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek
a

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és
a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
Célja: A természeti és társadalmi környezet megismertetése, szépségének felfedeztetése stb.
Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a
természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést.


A gyermek ismerje meg a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezet.



Ismerje meg, fogadja el és gyakorolja a szűkebb közösségben és a tágabb társadalomban
működő szabályokat.



Sajátítsa el a mindennapi, önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket.



Szeresse, óvja a természetet, közvetlen környezetét.
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A kisgyermek első tapasztalatait környezetéből meríti, a természeti és társadalmi környezetéből
szerzett ismereteit játékában felhasználja, folyamatosan gyakorolja, munkatevékenységében
alkalmazza.
Feladata:


a környezet iránti érdeklődés felkeltése, ébrentartása,



a gyermeki aktivitásra, érdeklődésre építve játékos tapasztalatnyújtás,



pozitív érzelmek kiváltása, az őszinte rácsodálkozás élményének átéreztetése,



az érdekes és lényeges összefüggések megismertetése, a valósághű tájékozódás
elősegítése,



az érzelmi intelligencia és érzelmi viszonyulás formázása,



törekvés az összefüggések megláttatására, feltárására,



elegendő alkalom, idő, hely, eszköz biztosítása a spontán és szervezett tapasztalat-és
ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak
alakítására,



az önálló véleményalkotás segítése, helyes elemzésen alapuló elismerés, bírálat,



vita- és döntési képesség fejlesztése,



együttműködésre, toleranciára, mások elfogadására, felelősségtudatra nevelés,



hagyományok, szokások megismertetése, családi és tárgyi kultúra értékeinek
megőrzése,



környezetbarát életvitel, környezettudatos magatartás formálása,



környezetvédelemre, természetvédelemre nevelés,



a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek differenciált fejlesztése,



szelektív hulladékgyűjtés fontosságának felismertetése,



újrahasznosítás fogalma, tartalma,



juttassa a gyerekeket olyan ismeretekhez, amelyek segítik az életkoruknak megfelelő
biztos eligazodáshoz.

A gyerekek újrajátsszák az életüket. Újraélik mindazt, amit a mindennapokban, a családban, az
óvodában vagy tágabb környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak. Ezek a kezdeményezések
magukban foglalják a testápolástól, a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazt,
ami a gyerekeknek támpontot nyújthat a környezetében meglévő szabályok megismeréséhez és
gyakorlásához. Ezt a komplex tevékenységet nem is nevezzük hagyományos értelemben vett
foglalkozásnak, hiszen játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában
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megvalósíthatók az itt jelentkező feladatok. A gyerekek a kisebbség nyelvét sok-sok játékos
helyzetben sajátítják el.
Témakörök
Társadalmi környezet:
 óvoda - külső – és belső környezet,
 család - otthon, összetartozás,
 testünk - érzékszervek, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés,
 közlekedés - szárazföldi, vízi, légi közlekedési eszközök, közlekedési szabályok,
 színek - alapszínek, árnyalatok,
 felnőttek munkája – foglalkozások.
Természeti környezet:
 négy évszak - jellemzői, összefüggések,
 növények - virágok, zöldségek, gyümölcsök,
 állatok - házi, ház körül élő, vadon élő,
 kerti munkák.
Egyéb témakörök:
 föld, víz, levegő - hatása élőre, élettelenre, játékos kísérletek,
 napszakok - összekapcsolása a tevékenységekkel, a hét napjai, idő,
 tárgyak és anyagok tulajdonságai.
Környezetvédelem - jeles napok - hagyományápolás:
 zöld jeles napok, szelektív hulladékgyűjtés, állatok világnapja, víz világnapja, föld napja,
madarak és fák napja, környezetvédelmi világnap,
 néphagyományok-helyi hagyományok – búzavetés, szüret,
Jeles napjaink táblázatba foglalva:
Hónap

Jeles nap

Tevékenység

Szeptember

Autómentes világnap

- minden gyermek, szülő,

Szeptember 20.

óvodai

dolgozó

Magyar Népmese Napja – kerékpárral,

gyalog,

kismotorral,

szeptember 30.

rollerral jön az óvodába

Takarítási világnap

Egészségvédelem:
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- higiéniás szokások: helyes
orrfújás gyakorlása
gyümölcsprogram

elindítása
Október

Állatok világnapja - október Interaktív

játékok

bevonásával,

4.

szülők

állatos

póló

Kézmosás napja – október viselése
Madárbarát

15.
Földünkért

világnap

október 21.

kertünkben

- gondoskodás a madarakról:
-

madáritatók

folyamatos

feltöltése,
figyelemmel

kísérése
Környezetünk védelme:
- szelektív hulladékgyűjtés
elindítása
November

Márton nap – november 11.

Környezetünk védelme:

„Ne vásárolj semmit nap”

- avarseprés, gereblyézés,
komposztálóba gyűjtés
Egészségvédelem:
- „Sütőben a tökmag” aszalás, kóstolás
Népszokás:
- Hallowen napi tökfaragás
-

Márton

napi

szokások

felelevenítése
Állatgondozás:
- költöző madarak
- állatok téli lakhelye
- madáretetés
„Ne vásárolj semmit nap” a
családok
felhívása

figyelmének
a

költekezésre.

mértékletes
Tudatos
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vásárlói

szokások

kialakítása.
December

Advent

Adventi készülődés

Mikulás – december 6.

- betlehem készítése

Luca nap – december 13.

-

Madárkarácsony

madárkarácsonya (méhviasz,

Zöld

óvodák

magok)
- mézes sütemény készítése
- karácsonyi koncert
-

Betlehemi

játékok

Népszokás:
- Luca napi búzaültetés,
búzamag
- kotyolás, regölés
Január

Vízkereszt – január 7.

Téli örömök az udvaron
-

hó,

tél,

hideg

megtapasztalása
hóemberépítés,

-

tapasztalatszerzés
hólapátolás

-

Egészségvédelem:
-

egészséghét

(gyümölcs,

csírák, tea, méz, fűszerek)
- szülői értekezletre tea főzés
Környezetünk védelme:
- takarékos vízhasználat
Február

„Medve hét” – február 2-

Népszokás:
- „Medve hét”
– gyertyaszentelő, időjós nap
-

Farsang

farsangi

alakoskodás,

ételek, szokások, hangulat,
eszközök
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kiszebáb

-

égetés

Egészségvédelem:
-

Saláták,

fogyasztása,

gyógyteák
csíráztatás

Környezetünk védelme:
- víztisztaság, vízfogyasztás,
takarékos vízhasználat
- talaj – vízszennyezés –
Március

Víz világnapja – március 22

Víz, mint energiaforrás, mint
éltető erő (vizes játékok)
Interaktív

játékok

segítségével,

szülők

kék

póló

viselése
Kísérletek a vízzel,
megfigyelések,

játékos

tapasztalatszerző
cselekedtetés a vízzel, vizes
élőhelyek,
megfigyelése,
összehasonlítása

állatok
vízminták
(csapvíz,

esővíz, Rákos patak)
„Csobogó patak” - forrás,
patak, folyó, tó - séta a
Karasica patakhoz, - tutaj,
dióhéj

úsztatása

Környezetünk védelme:
- a víz ereje
Nemzetközi

- a víz, mint energiaforrás

energiatakarékossági

– hasznosítása

világnap - március 6.

- kísérletezések
– talaj és vízszennyezés
bemutatása
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- a vízparton élő állatok és
növények
Április

Húsvét
Egészségügyi

Húsvéti népszokások:
világnap – - húsvéti „tojáskereső”

április 7.

- locsolás - tojásfestés (tojás,

Föld napja – április 22.

mint a megújulás jelképe)
népi

hangszerkészítés

Interaktív környezetvédelmi
játékok szülők bevonásával,
zöld póló viselése
„Egy gyermek egy virág”
virágok ültetése közösen,
gyógynövényes

kert

gondozása
-

kéregnyomat

készítés

Környezetünk védelme:
- „Papírerdő” – kiállítás az
újrahasznosításról
- „Egy család – egy virág”:
virágültetés udvarunkon
–

növekedés,

gondozás

Tökmag palánták elültetése:
növényi élet keletkezése
Május

Madarak és fák napja - május „A mi kiskertünk madarai!”
10.

tabló készítése csoportonként
a téma feldolgozása
-

zöld

óvodák

programja:

közös

kirándulás

Vokányi

a

tóhoz

Környezetünk védelme:
-

természetvédelem

megalapozása
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- föld és a levegő kapcsolata
- földigiliszta haszna
-

ÖKO

természet

–

KUCKÓ:

és

az

a

ember

Néphagyomány: - a villányi
hegy

mondaköre

„Ördögszántás”
Június

Környezetvédelmi világnap - -

interaktív

június 5.

szelektív

előadás

a

hulladékgyűjtésről,
-

„Semmiből
kiállítás

valamit!”
szervezése

újrahasznosítható
alapanyagból

készült

alkotásokból,
-

környezettudatos
magatartás alakítása

-

BIOKOM látogatás

A külső világ tevékeny megismerése során is fontos, hogy az életkori sajátosságokat
összehangoljuk a gyermekek egyéni sajátosságaival. Amikor ezen a területen lemaradásra utaló
jelet tapasztalunk, akkor a lemaradt terület fejlesztését megcélzó játékokat építünk be a
gyermekekkel történő játékos tevékenységekbe. A gyermekek ismeretén alapuló differenciált
fejlesztés segít abban, hogy a kiemelkedő képességű gyermekek továbbhaladását is támogatni
tudjuk. Segítjük a kreativitás kibontakozását, az egyéni érdeklődés kielégítését, biztosítjuk a
szabad játék, és a korai tanulás minden feltételét.
A differenciált foglalkoztatásra, az egyéni bánásmód megvalósítására, a kötetlen
tevékenykedtetés, cselekedtetés keretein belül nyílik lehetőség.
A természet- és környezetvédelmi feladatainkat úgy valósítjuk meg, hogy a szűkebb-és tágabb
környezet megismerésével megalapozzuk a természetet szerető, a környezetet védő ember
személyiségének kialakulását. Fontosnak tartjuk, hogy a környezetvédelem életmóddá váljék,
a környezettudatos magatartás megalapozódjék.
Lehetőséget biztosítunk a szemlélődésre az őket körülvevő világban, hogy minden érzékükkel
megtapasztalhassák azt. Óvodásaink megismerik a természet törvényszerűségeit, szépségét, a
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folyamatos

kölcsönhatások

rendszerét,

később

természetes

módon

védik

ezeket.

Hangsúlyozzuk, hogy a természet látszólagos nyugalma mögött folyamatos változás zajlik. A
természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatszerzés alapja óvodánkban a cselekvés.
Cselekedtetés közben világítunk rá összefüggésekre, megtanítunk látni, gyönyörködni,
érzelmileg kötődni, így óvni, védeni. Csoportszobákban elhelyezzük a közösen gyűjtött
terméseket, terményeket, kavicsokat, kincseket, valamint a kis kertünkben termelt, gondozott,
majd szárított növényeket, mindent gyűjtünk, amit a természet önként felkínál. Itt tartjuk a
gyermekek által gondozott, hajtatott növényeket (bab, búza, hagyma, gyümölcsfaág),
udvarunkon lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek különböző munkákra (szemétszedés,
levélsöprés, kertészkedés a kis kertünkben). Kirándulásainkat, sétáinkat úgy szervezzük, hogy
előre fölmérjük az útvonalat (tudatosan készülünk rá, fontos a baleset megelőzés) Vannak
útvonalaink, amelyeket minden évszakban végig járunk. Megfigyeltetjük a természet
változásait, a kerteket, használják a gyermekek a nagyítót, illatmintákat gyűjtenek, palettáznak,
évszaktól függően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ne zavarják hangoskodással, szemeteléssel
a természet nyugalmát, az élővilágot.
Pályázunk a „Zöld óvoda” címre. A környezetbarát életvitel kialakításához igyekszünk a
feltételeket megteremteni.
A környezetvédelem mindennapi életünk alkotóeleme, nevelésünk része. Valljuk, hogy a
természet kíméletére, szeretetére nevelést már óvodás korban meg kell kezdeni, a szülők
bevonásával.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

A gyermek tudja nevét, lakcímét, szülei foglalkozását, bemutatkozni német nyelven is.

-

Ismeri, és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, megnevezi
a közlekedési eszközöket németül is.

-

Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását.

-

Ismerik és megnevezik a környezetükben élő állatokat. Tudják csoportosítani életmódjuk,
egyéb tulajdonságaik szerint.

-

Ismernek néhány erdei és vadállatot, néhány madarat – költözőt és nálunk telelőt – ismerik
óvásukat, védelmüket.

-

Mindenkor tartassa szem előtt a gyerekekkel „a növényeknek, állatoknak joguk van az
élethez” elvét.

-

Felsorolják a testrészeket.

-

Igényesek testük tisztaságára.
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-

Megkülönböztetik a jobb és a bal oldalt.

-

Megnevezik a napszakokat, hónapokat, a hét napjait.

-

Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellemző tulajdonságaikat.

-

Segíti a szülőket, hogy a környezetvédelem otthon is folytatódjon, adjon ötleteket, nyújtson
jó példát, működjön együtt.

-

Tudatosan törekedjen arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek saját természeti és
társadalmi környezetükből.

-

A környezet szeretetére, megismerésére, védelmére nevelésnek fontos szerepe van a
gyerekek nevelésében, hogy általa, a felnőttekkel együttműködő, reálisan, motiváltan
választó, megfelelő szintű önkifejezéssel rendelkező gyereket neveljünk.

-

a gyermekekben pozitív érzelmi viszony alakul ki a természethez, az emberi alkotásokhoz,
megtanulják ezek védelmét, az értékek megőrzését,

-

Életkoruknak megfelelően ismerik a szülőföldet, az itt élő embereket, a hazai tájat, a helyi
- és néphagyományokat, szokásokat, a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek
szeretetét, védelmét.

-

Fogékonnyá válnak az esztétikum és a szépség iránt.

-

Ismerik és gyakorolják a kulturált magatartás szokásait, az együttélés szabályait.

-

Képesek önálló véleményalkotásra, döntési képességük koruknak megfelelő.

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MATEMATIKAI TARTALOMMAL
A gyermekeket a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok birtokába
juttatjuk. A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és
mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre, olyan ismeretek birtokába jut a
gyermek, melyeket tevékenységei során alkalmazni tud. Úgy gondoljuk a komplex óvodai
foglalkozások keretén belül megvalósuló fejlesztésen kívül, szükség van az önálló matematikai
nevelésre is. A gyerekek életkori sajátosságait és az egyéni képességeket figyelembe véve a
matematikai tanulás több formája valósulhat meg: az utánzásos mintakövető, a spontán játékos
és az óvodapedagógus által irányított, megfigyelésre épülő tapasztalatszerzés, a gyakorlati
problémafelvetés és feladatmegoldás, a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok,
az óvónő által kezdeményezett tevékenységek.
A matematikai nevelés tervezésénél figyelembe vesszük a fokozatosságot, egymásra épülést.
Fokozott figyelmet fordítunk az átlagtól eltérő gyermekek matematikai nevelésére. A lassabb
ütemben haladó gyermekeket egyénileg vagy kiscsoportos fejlesztéssel zárkóztatjuk fel, így
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pótoljuk a hiányzó részképességeket. A kiemelkedő képességű gyermekeknek fejlettségüknek
megfelelő feladatot adunk.
Cél: Olyan gyermekek nevelése, akik játékos keretek között felfedezik az őket körülvevő világ
formai, téri, mennyiségi összefüggéseit.
Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén:


a gyermekek spontán és irányított helyzetekből adódó matematikai tapasztalatszerzése
útján történő érdeklődésének felkeltése és fejlesztése,



a környező valóság formai, mennyiségi, téri viszonyaival való tapasztalatszerzés,



részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása,



az ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztaltatása,



logikus gondolkodási, matematikai beállítódási szemlélet alakítása,



számfogalom előkészítése, megalapozása,



síkban és térben való tájékozódás elősegítése.

Matematikai tevékenységformák
Tárgyak, személyek, halmazok:
 összehasonlítása,
 szétválogatása,
 sorba rendezése,
 számlálása,
 ítéletalkotások szavakban.
Számfogalom megalapozása:
 mennyiségek összemérése,
 halmazok összemérése, párosítása, számlálása,
 kis számok felismerése összkép alapján, mérések különböző egységekkel,
 tapasztalatok a darabszám változásairól.
Tapasztalatok a geometria köréből:
 építések, alkotások szabadon és másolással,
 tevékenységek tükörrel,
 tájékozódás térben és síkban.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
-

Ismernek alapvető matematikai fogalmakat, melyeket feladatmegoldásuk, tevékenységük
során alkalmaznak.
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-

Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, a halmazokkal kapcsolatos kifejezéseket
(több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb-rövidebb, magasabb-alacsonyabb, szélesebbkeskenyebb).

-

Jól ismert tulajdonságok szerint válogatást, összehasonlítást, sorba rendezést végeznek.

-

Halmazokat tudnak képezni megadott vagy választott szempontok szerint.

-

Meg tudnak számolni tárgyakat legalább 10-ig oda-vissza.

-

Meg tudják nevezni a térbeli állások helyzetének irányait (jobb-bal, előtt mögött, alatt,
fölött, között, mellett).

-

Szét tudják válogatni a síkbeli alakzatokat tulajdonságaik szerint (kör, négyzet, háromszög).

-

Meg tudják építeni 2-4 elemből álló alakzat tükörképét.

Az ókori bölcs mondás igazát valljuk: „Amit hallok elfelejtem, amit láttam arra emlékszem,
amit csináltam azt tudom is.”
Értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
Kérdésekre adott válaszok helyessége.
Szempontok:
-

Megértette-e a feladatot?

-

Elvégzi-e a munkát?

-

Igényel-e segítséget vagy önálló?

-

Mennyi időre van szüksége a feladat elvégzéséhez?

-

Milyen a megoldások minősége?

ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Az óvodai zenei nevelés a gyermeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja
zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyermekkel az éneklést, az énekes
játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre.
Fejleszti a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei
alkotókedvét.

A

gyermekdalok

ritmusából

fakadó

harmonikus

mozgás

elősegíti

mozgáskultúrájuk fejlődését.
A zenei nevelés elsősorban az érzelemre hat, de egyidejűleg az értelemre is. A képességek
fejlődését az élet során szerzett tapasztalatok az ebből adódó tevékenységek határozzák meg.
Az óvodai ének-zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar és német, a helyi
tájjellegű népdalok, mondókák, gyerekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány.
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Szinte valamennyi ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a
gyerekekkel.
Az óvodai ének-zenei nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez, az évszakokhoz,
népszokásokhoz, a mozgáshoz, az óvodai élethez. Zenei élményeket szereznek a gyermekek
játék közben, kezdeményezéseken.
Itt is komplexitásra törekszünk, hiszen kapcsoljuk dalainkat és mozgásanyagunkat a környezet
tevékeny megismerésére neveléshez, a mese-vershez, matematikai játékokhoz, a vizuális és
testneveléshez. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai
mindennapok része, mint a napi mesélés, vagy a séták és kirándulások. A komplex
foglalkozások összefoglalják, elmélyítik a gyerekek ismereteit, és alkalmat adnak a képességek
fejlesztésére. Az éneklés lehetőséget ad az öröm, a bánat és szomorúság kifejezésére, erre helyi
gyűjteményünk épp úgy alkalmas, mint a magyar dalok. A jókedv magával hozza a táncot, a
táncjellegű mozgást. A népszokások dalai egyben eszközök az érzelmek kifejezésének
megtanulására.
A táncnak személyiségfejlesztő hatása van. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a gyerekek a zenére
feloldódva, önfeledten tudjanak mozogni, táncolni, érzelmeiket kifejezni. A lépésekre, zenére
való tudatos ráfigyelés finomítja megfigyelőképességüket, fejlődik emlékezetük, alakulnak
akarati tulajdonságaik. A tánc segítségével érzelmileg közelebb kerülnek a hagyományokhoz,
örömökhöz juttatja őket. Alakul közösségi érzésük, hisz az egyén felelőssége rendkívül fontos
a csoport teljesítménye szempontjából. A népi játékokkal együtt lehetőséget ad a gyermeki
alkotófantázia kibontakoztatására. A népszokások megéreztetik a gyerekekkel az összetartozás
melegségét, a közös vidámság örömét, megismerik a gyerekek őseik életét és a hozzá
kapcsolódó magatartásokat. A hagyományőrző napon a meghívott idősek, családtagok,
népművelők bemutatják a régi játékok készítését, közben énekelnek és mesélnek.
Fontosnak tartjuk az ünnepek, hagyományok felidézését, hiszen ezek segítségével közelebb
kerülnek a természeti környezethez, és ősi gyökereikhez. A lassan feledésbemerülő szokások
felelevenítésével a közösségi életre nevelünk, formáljuk a személyiséget.
A zenei nevelés anyanyelvi nevelésünk egyik fontos eszköze. A szép kiejtés, a ritmus, a
mozgás, a tiszta beszéd mondókánál, dalnál is egyaránt fontos. Segíti a gyermekek helyes
szóhasználatát, mondatalkotását, hozzájárul a helyes hanghordozáshoz, gondolataik
kifejezéséhez, beszédhibákból adódó gátlásosság feloldásához. Feszültségoldó hatását a
visszahúzódó, zárkózott, agresszív, szociálisan hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű
kisgyermekek esetén kihasználjuk. A készségfejlesztést utánzás útján, játékos módszerekkel,
fokozatosan egymásra építve végezzük.
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Az óvodai zenehallgatásunk fel adata a zenei élménynyújtás. Hatására képessé válnak a
gyermekek érzelmi fejlettségüknek megfelelően néhány perces

zenemű figyelmes

meghallgatására, élményszerű befogadására.
Cél: A gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságuk formálása, éneklés
megszerettetése a gyermekeknek nyújtott élményeken keresztül, zenei anyanyelvük,
mozgáskultúrájuk megalapozása.
Feladat:
 felkelteni a gyermekek érdeklődését a zene iránt,
 ölbeli játékokkal, népi gyermekdalokkal, énekléssel, énekes játékokkal, zenéléssel örömet
nyújtani magyar és német kisebbségi nyelven egyaránt,
 zenei anyanyelv alakítása,
 zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk formálása,
 zenei képességük (hallás, emlékezet, ritmusérzék), zenei kreativitásuk alakítása,
 kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél az ének, zene feszültségoldó hatásának maximális
kihasználása, tehetségük továbbfejlesztése,
 differenciált fejlesztés a gyermekek adottságainak figyelembevételével,
 a gyermektáncok játékos mozdulatainak fejlesztése.
A zenei készségek és képességek fejlesztési területei
-

éneklési készség fejlesztése

-

zenei hallás fejlesztése (magas és mély hang különbsége, halk-hangos közötti különbség,
hangszínek felismerése, a belső hallás fejlesztése)

-

ritmusérzék fejlesztése (az egyenletes lüktetés, az egyenletes lüktetés és a ritmus
összekapcsolása, a tempóérzékelés, a mozgáskultúra, a tánc)

-

zenei formaérzék fejlesztése (a motívumhangsúly kiemelése mozgással, dallammotívumok,
ritmusmotívumok)

-

zenei alkotókészség fejlesztése

-

a zene hallgatására nevelés.

A zenei nevelés lehetőségeit az egész nap folyamán ki kell használni, a gyermek óvodába
lépésének pillanatától az eltávozásig. A jó zenei légkör átszövi az egész napot.
Az énekelgetés, a személyes kapcsolat, az énekes játék a legjobb módszer a gyermekek zenei
érdeklődésének felkeltésére. Az énekelgető óvónő érzelmileg hat a gyermekre, örül a közös
játéknak, kedvet kap, utánozza és maga is énekelgetni kezd. Figyelembe vesszük a
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zenehallgatási anyag megválasztásánál a német nemzetiségi kultúra kincseinek gazdag
kínálatát.
Tervezésnél figyelemmel kísérjük, hogy az új ismereteket a korábbira építsük, az érdeklődéstől
a tudásanyag felé haladunk. A tartalmakat gyermekeink életkorának, a csoport összetételének,
a gyermekek zenei adottságainak, képességeiknek megfelelően bontjuk le. Az adott anyag és
gyermekeink fejlettsége dönti el, hogy milyen szervezeti keretben szervezzük meg a fejlesztést:
spontán énekelgetés során, kötetlen, szabad játékhelyzetben, vagy kötött tevékenységekbe
ágyazva, melyben az egész csoport részt vesz.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:


a gyermekek önállóan, örömmel, felszabadultan énekelnek, zenélnek, dalos játékot
játszanak,



egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza,



képesek az egyenletes lüktetést átvenni, motívumot, hangsúlyt érzékelni, kiemelni,



különbséget tudnak tenni lüktetés és ritmus között,



képesek a környezet hangjait, eltérő hangszíneket megkülönböztetni, jól ismert dalokat
dúdolásról, ritmusról felismerni,



a ritmust a dallamtól és szövegtől elvonatkoztatva mozgással, hangzással képesek
megjeleníteni,



felismerik, megnevezik, alkalmazzák, és mozdulataikkal jelzik a dinamika, a tempó, a
hangterjedelem különbségeit,



hallásuk kifinomult,



játékidőben maguk kezdeményeznek egyszerű körjátékokat,



felismerik, használják a néptánc alapmotívumait,



egyöntetűen körben járnak szép testtartással, kézfogással is,



ismerik egyszerű táncos mozgások elemeit (dobbantás, koppantás, páros forgás, kilépés
stb.)



közös élmény, együttműködés hatására szociálisan is éretté válnak az iskolára,



zenei anyanyelvük, zenei kultúrájuk, mozgáskultúrájuk megalapozódik.

VERSELÉS, MESÉLÉS
Az óvodai nevelésnek, ezen belül az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi
nevelésnek fontos területe az irodalmi nevelés. A többnyire játékos mozgásokkal is
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összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek érzéki-érzelmi élményeket adnak. Helye és ideje van
mindig, akárhányszor a nap folyamán lehetőség és igény van rá. A mese és vers mindig a
gyerekek fejlettségi szintjéből indul ki, és az önkéntes és szívesen együttműködő gyerekekre
épül. Az irodalmi alkotások emberi kapcsolatokat tanítanak, erkölcsi tartalmuk van, belső
indulati élményeket közvetítenek.
A kommunikációs képességfejlesztés legfontosabb eszközének tekintsük a mesélést.
A német kisebbségi kultúrakincs gazdag anyagából és az anyanemzet kultúrájából a gyerekeink
naponta töltekezhetnek. A versek, mondókák sajátos lüktetése, ritmusa megsejteti velük a
német és magyar nyelv szépségét, hangulatát. A mindennapi mese természetes velejárója
gyerekeink életének, hisz a mese, mozgásba hozza gyermeki fantáziájukat, megbékíti őket
félelmeikkel, megerősíti önbizalmukat. Egy-egy mesét többször hallanak, hiszen az ismétlés
én-erősítő hatású. A mese visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, egyben feloldást,
megoldást kínál. A csodákkal, átváltozásokkal ráébreszt a külvilágra irányított megismerési
törekvésekre.
A mindennapi mese, óvónői bábozás hatására megnőtt a gyerekek bábozási kedve és igénye. A
gátlásos, félénk gyerekeink is feloldódnak a paraván mögött, a bábbal azonosulva
megfeledkeznek görcseiktől, felszabadultan merülnek el a bábozásban. A mesélés közvetlen
meleg légköre, jó hangulata még jobban ráirányítja gyerekeink figyelmét a szépre, a jóra,
fejlődik önismeretük, és talán jobban megértik, miért kell mindenkinek, nekik is a jó szó, a
szeretet.
A mesélés, mondókázás és verselés az óvodai életünk mindennapjait kitöltő élmény, mely
egyben az együvé tartozás eszköze, a társas érzelem megnyilvánulási formája, a kisgyermek
mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Mesélés közben személyes kapcsolatba kerülünk
a gyermekekkel. Ebben a személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát,
s a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. Ügyelünk
arra, hogy mesélésünk, versmondásunk példaértékű legyen, hiszen a gyermekek ezt utánozzák.
Nyelvtanilag helyes, tiszta beszéddel, kiejtéssel, megfelelő artikulációval tolmácsoljuk az
irodalmi alkotásokat.
Cél: Olyan gyermekek nevelése, akik örömmel és önként hallgatnak verset, mesét, szívesen
báboznak, dramatizálnak.
Az óvodapedagógus feladatai:


megfelelő hangulatot teremtése az irodalmi élmények befogadására,



az irodalmi érdeklődés felkeltése, kibontakoztatása,



az irodalmi anyag válogatásánál törekedni a változatosságra,
62



lehetőséget teremteni az önálló szöveg és mesemondáshoz,



a gyermeki beszéd- a helyes szép kiejtés, a kifejezőkészség, a hangsúly, a ritmus, a
szókincs fejlesztése,



elősegíteni, hogy megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyerekek a nekik tetsző
meséket,



a gyermekek szemléletmódjának és világképének alakítása



szem előtt tartani a gyerekek igényét a gyakori ismétlésre,



megalapozni és fejleszteni a gyerekek kisebbségi identitását,



figyelembe venni a gyerekek életkori sajátosságait, érdeklődését, képességeit.

A mese – vers kezdeményezések a hét bármely napján, bármelyik napszakban kialakulhatnak
spontán, indirekt és direkt módon:
o Mondóka, vers, mese bármikor elkezdhető és befejezhető. Elsődleges szempontunk
az irodalmi élmény nyújtása, pozitív és negatív élmény felkeltése.
o Dramatizálás során fejlesztjük gyermekeink aktivitását, ön- és emberszeretetét,
helyzet-meghatározási és döntési képességét, fantáziát, gondolkodást, időérzéket,
mozgást és beszédkészséget. A mozgásos beszéd oldhatja félszeg gyermekeink
gátlásait.
A mese és a vers anyanyelvünk közegén át tanít az emberi kapcsolatokra, mélyíti gyermekeink
önismeretét, és segíti a gyermeket a világ megismerésében, a benne való tájékozódásban. A
gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása, a gyermeki önkifejezés egyik módja. A mesélés, verselés, mondókázás a
közösségi érzelmek alakítója. Az összetartozás, a közös örömök, a társakkal való
kapcsolatteremtés hatással vannak a szocializációra.
Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
Óvodánk tartalommal gazdag élete lehetőséget ad arra, hogy életszerű helyzetekben,
(játékidőben bábozás és dramatizálás alkalmával), természetes módon minden gyermekünk
bátran beszélhessen, játszhasson és kijátszhasson olyan érzelmeket, élményeket, amelyek
érdeklik, foglalkoztatják. Fontosnak tartjuk kommunikációs képességek fejlesztésében a játék
szerepét! Játékszituációkban újabb és újabb szavakkal, kifejezésekkel gazdagítjuk gyermekeink
szókincsét, fokozzuk beszédkedvüket, javítjuk beszédértésüket.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
 a gyermekek önként és szívesen hallgatnak mesét,
 megalapozódik irodalomszeretetük,
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 ismernek népi, klasszikus, és kortárs irodalmi műveket,
 megtanulnak másokat meghallgatni,
 szókincsük gyarapodik, kreativitásuk, alkotó gondolkodásuk fejlődik,
 szívesen báboznak, dramatizálnak egyszerűbb meséket, jeleneteket,
 önállóan alkotnak egyszerűbb, saját verseket, meséket,
 beszédmegértésük fejlődik, beszédszínvonaluk emelkedik.
RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal,
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. A
gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására, és a tehetségek bátorítására
törekszünk.
A gyermekeknek a nap bármely szakaszában, kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben, lehetőséget
adunk arra, hogy saját kedvükből indíttatva leüljenek firkálni, rajzolni. Így biztosítjuk, hogy
idővel igény fakadjon az alkotásra, önkifejezésre, környezetük esztétikai alakítására, és az
esztétikai élmények befogadására. Lehetőségünkhöz mérten megismertetjük a gyermekeket
népművészeti, művészeti alkotásokkal (kiállítások megtekintése) ezáltal is fejleszteni kívánjuk
esztétikai ízlésüket. Arra szoktatjuk őket, hogy tiszteljék, becsüljék egymás munkáját.
A megfigyelés és ábrázolás által formálódnak a gyerekek képzetei, gazdagodik élmény- és
fantáziaviláguk, tartalmasabbá válnak fogalmaik.
Megismerteti a gyerekeket a különböző anyagokkal, az ábrázolás és konstruálás egyszerű
munkafogásaival,

technikai

alapelemeivel.

Fejleszti

az

eszközök

használatának,

karbantartásának szokásait, a munkaszervezés képességét.
A vizuális nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez. Tartalmában és
feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal (pl. konstruálás, környezet-átalakítás stb.) a
környezet megismerésére neveléssel (pl. színek, formák megfigyelése stb.), a matematikai
neveléssel (pl. téri viszonylatok, síkformák stb.) és egyéb nevelési területekkel.
Az anyanyelvi nevelés elsősorban a szavak mögötti képzettartalom formálásával járul hozzá.
Az ábrázoló tevékenységhez és annak tartalmához kapcsolódó beszéd ösztönzésével, a mesék,
versek képi megjelenítésével a gyerek gondolkodása, nyelvi kifejező készsége sokoldalúan
fejleszthető.
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Csoportszobáink esztétikus berendezésével, díszítésével segítjük a gyermekek ízlésének
alakulását, kerüljük a túldíszítettséget, túlzsúfoltságot, aktualitásra törekszünk.
Cél: Olyan gyermekek nevelése, akik szívesen vesznek részt manuális tevékenységekben, s
egyéni módon jelenítik meg elképzeléseiket, élményeiket. Maga a tevékenység – s ennek öröme
– a fontos, nem a mű, nem az eredmény!
Az óvodapedagógus feladatai


Fontosnak tartjuk egész nap teret biztosítani, lehetőséget adni az ábrázoló
tevékenységekre.



a gyermekek megismertetése a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka különböző
eljárásaival, az anyagokkal, az eszközök használatával, egyszerű munkafogásokkal,
technikai alapelemekkel



az esztétikai ízlés formálása, alkotó kedvük felkeltése, igényességük alakítása,
érdeklődésük fenntartása



a gyermekek önkifejezési módjának gazdagítása, egyéni képességeik kibontakoztatása,
differenciált fejlesztés



kézügyességük, kreativitásuk és vizuális látásmódjuk fejlesztése,



gazdagítani szín és formavilágukat,



hangsúlyt fektetni a szem – kéz koordinációjára, a finommozgás ügyesítésére,



igény kialakítása az önkifejezésre, alkotásra, a környezet esztétikai alakítására,



természetes anyagok felhasználása, újrahasznosítás,



Legyen bátorságuk segítséget igényelni, szükség szerint.

A vizuális nevelés területei:
o rajzolás,
o festés,
o mintázás,
o képalakítás,
o építés,
o konstruálás,
o kézimunka,
o műalkotásokkal való ismerkedés,
o környezetalakítás.
Az óvodás gyermek az őt környezetéből érő spontán ingerek és a szervezett tevékenységek
hatására egyaránt fejlődik, tapasztalatokkal gazdagodik. A tárgyi világról egyre pontosabb
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ismereteket szerez, majd sokrétű ábrázoló tevékenysége során mindegyiket újraalkotja. A
megfelelő vizuális önkifejezés kiteljesedéséhez szükség van a testséma, testfogalom minél
pontosabb kialakulására, hogy a gyermek térben, mozgásban, történésben tudják megjeleníteni
a különböző dolgokat. Mindezek tudatos fejlesztéséhez sokféle ötletes játékot választhatunk, s mivel az óvodai élet korai szakaszában az ábrázoló tevékenység szervesen beépül a játékba –
szinte észrevétlenül játék közben bármikor elővehetjük, segíthetjük a gyermek ezirányú
fejlődését.
Minden csoportban a gyermekek rendelkezésére áll: a megfelelő hely és a gyermekek által
elérhető, bármikor elővehető eszközök (gyurma, ceruza, papír).
Az eszközökhöz kapcsolódó technikai ismeretek elsajátítása, a velük való ismerkedés
csoportosan vagy egyénileg történik, a tanulás egyénre szabott.
Ott és akkor segítünk, amikor szükség van rá: fogások, eszközhasználat, időrendiség a
folyamatban. A megértésről való meggyőződés, a fogalmak tisztázása, pontos magyarázat és
bemutatás után figyelünk a pontos megtanulásra és elegendő időt biztosítunk a kellő
begyakorlásra. Újabb technika bemutatása csak a készségszint elérése után következhet.
Óvodánkban havonta és hetente számba vesszük a környezet változásából és az azokhoz
kapcsolódó jeles napok szokásaiból, ünnepek tartalmából adódó lehetőségeket, az oda illő
anyagokat, a velük kapcsolatos eszközöket, technikákat.
A természet és a hagyomány gazdag választékot biztosít a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
gyakorlására.
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


a gyermekek szívesen, önként vesznek részt a manuális tevékenységekben,



élményeiket, tapasztalataikat vizuálisan képesek megjeleníteni,



önállóan választanak a technikák és anyagok közül,



a rendelkezésükre álló tér alakításában ötletesek, célszerűek,



elsajátítják az eszközök helyes használatának módját,



biztonságosan alkalmazzák a megismert technikákat,



tárgyak térbeli kiterjedésével tisztában vannak, főbb formai jellemzőket megneveznek,



a képi kifejezés változatos eszközeit készségszinten alkalmazzák,



színhasználatuk valóságnak megfelelő, vannak kedvenc színeik,



formaábrázolásuk változatos, arányok, egyensúly és térbeliség létrehozására képesek,



emberábrázolásuk részletező,



tárgydíszítésben önállóak, az ábrázolás technikáit készségszinten művelik,
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tevékenységük kitartó, egymás munkáit értékelik, értékrend kialakítása - rácsodálkozás



fejlettségi szintjük a részletgazdagságban, kompozíciókészítésben, bonyolultságban,
tervszerűségben tükröződik,



egyre gyakoribb az együttes alkotás,



tudnak beszélgetni az alkotásokról, kezd kialakulni a sajátos gyermeki értékítéletük,



díszítőjellegű, írás-előkészítő feladatokat szívesen oldanak meg, a balról jobbra haladás
a díszítőmunkában (szín, forma, mennyiség) ritmus tartásával nem okoz problémát



izomegyensúlyuk kialakul.

MOZGÁS
Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szívesen mozognak. A mozgás a gyermek napi
tevékenységében szinte állandóan jelen van. A mozgásnak az óvodáskor egész időszakában
jelentős szerepe van. A testnevelés fejleszti a gyermekek természetes mozgását a járást, futást,
támaszt, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást.
A 3-7 éves gyerekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres
játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembevevő, kellő aktivitást és
terhelést biztosító mindennapi mozgás nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi
fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgásfejlesztéshez tehát hozzátartozik, hogy
maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok
figyelembevételével. Rendkívül fontosnak tartjuk a minél hosszabb szabadlevegőn való
tartózkodás biztosítását. A gyerekek napirendjét is ennek megfelelően igyekszünk összeállítani.
A rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul a
légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró
képességének növeléséhez.
Cél: Olyan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel vesznek részt a rendszeres
egészségfejlesztő testmozgásban, mozgáskultúra fejlesztése, egészségmegőrzés.
Feladat:


a gyermekek mozgásigényének felkeltése, kielégítése,



az egyéni fejlettségi szinthez igazodva mozgásos játékok, feladatok kezdeményezése,



a természetes mozgások fejlesztése (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás,
dobás),



kondicionális képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) fejlesztése,



koordinációs képességek fejlesztése,
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a szervezet sokoldalú arányos fejlesztésének elősegítése,



a mozgásműveltség fokozása,



a személyiség akarati tulajdonságainak fejlesztése (társra figyelés, kitartás,
alkalmazkodó képesség, türelem, tolerancia),



téri tájékozódó, helyzetfelismerő, döntőképességük fejlesztése



bővíteni a mozgással kapcsolatos német nemzetiségi és magyar szókészletüket.

A testi nevelés területei:
o járások,
o futások,
o kúszások,
o csúszások,
o mászások,
o szökdelések,
o ugrások,
o dobások,
o támaszok,
o függeszkedések,
o egyensúlyozások végrehajtása.
A megvalósítás folyamata
o Szervezett keretek között a mindennapi testnevelés során, illetve ezen túl minden
adódó alkalommal - szabadban és teremben egyaránt
o hagyományaink szerinti kirándulásokon és túrákon
A játék és a mozgás a gyermekek lételeme. Mozgásigényük kielégítését, mozgásuk fejlesztését
spontán és szervezett mozgásos játékokkal és tevékenységekkel biztosítjuk. A mozgásfejlesztés
az egészségük megőrzésére, megóvására és megszilárdítására, a szervezetük edzésére, a testi
képességeik kialakításának elősegítésére, valamint mozgásműveltségük fejlesztésére irányul. A
mozgás része az egészséges életmódra nevelésnek, mely megvalósul a családon és az óvodán
belül a gyermekek gondozásában, az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek
biztosításában, az egészséges életrend kialakításában. A spontán, szabad játék kereteiben
végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítjük irányított mozgásos tevékenységekkel, melyek
heti egy kötött szervezési formában valósulnak meg. Felépítésénél a fokozatosságot, a
játékosságot, valamint a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait is figyelembe vesszük.
Megismertetjük a gyermekeket az alapvető rendgyakorlatokkal, valamint szabad-, kézi-, szer-,
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társas- és padgyakorlatokkal. A főgyakorlat tervezése során a természetes mozgásokat
gyakoroltatjuk: járás, futás, ugrás, dobás, fogás, támasz-és függőgyakorlatok. Az óvónő
mintaadó magatartásával járul hozzá ahhoz, hogy a mozgás hozzátartozzon az életformához és
az öröm forrása legyen.
Amennyiben természetes módon nem javítható hibát észlelünk, javasoljuk szakember
felkeresését, aki a gyermek számára szakszerű ellátást biztosít (ortopéd szakorvos, gyógytorna,
konduktor).
Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:


a mozgásfejlődés útját figyelembe véve sajátítsák el a természetes mozgások elemeit
(fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, nyakizom-erősítés, járás, futás)



ismerjék a vezényszavakat, tudjanak a hallottak szerint cselekedni.



ismerjék az eszközök nevét és a gyakorlatokhoz kapcsolódó kifejezéseket



megszeretik a mozgást,



mozgásuk harmonikussá válik,



finommozgásuk összerendezett,



testük arányosan, sokoldalúan fejlett,



teherbíróak, edzettek,



testi képességeik (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) koruknak megfelelő szintű,



személyiségük, akarati tulajdonságaik kialakultak (kitartás, feladattudat, feladattartás,
szabálytudat, önfegyelem, alkalmazkodó képesség, türelem, tolerancia),



tájékozódnak térben, kialakul a helyzetfelismerő -, és döntőképességük,



kialakul a pontos észlelés és alaklátás,



képesek odafigyelni önmagukra és társaikra gyakorlatvégzés és játék közben,



tartsák be és kövessék az adott szabályokat,



magatartásukban nyilvánuljanak meg erkölcsi tulajdonságaik, mint a felelősségérzet,
segítőkészség,



a mozgásokban legyenek kitartóak.

Értékelés:
Folyamatos megfigyelés.
A hibás elemek javítása.
A testtartás és a mozgáselemek korrigálása.
Motiválások a helyes végrehajtások és az előnyös viselkedésformák (bátorság, segítőkészség,
kudarc elviselése) kiemelésével.
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A fejlesztés kívánatos feltételei:
Eszközök: tornapad, tornaszőnyeg, zsámoly, babzsák, karikák, szalagok, labdák, ugrókötél.

VII.

AZ ÓVODAI NEVELÉS SPECIÁLIS CÉLJAI ÉS FELADATAI

Különleges bánásmód – sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek négy típusát különböztetjük meg:
1. Speciális nevelési szükségletű gyermekek. Speciális fejlesztésük a gyógypedagógia
szakterülete. Ebbe a csoportba tartoznak:


tanulásban akadályozottak: enyhe fokban értelmi fogyatékosok, nehezen tanulók;



értelmileg akadályozottak: mérsékelt, súlyos, legsúlyosabb fokban értelmi
fogyatékosok;



beszédben akadályozottak: beszédsérültek, beszéd-, hang- és nyelvi zavart mutatók;



látássérültek: vakok, gyengénlátók;



hallássérültek: nagyothallók és siketek;



mozgáskorlátozottak: mozgás- és testi fogyatékosok, sérültek;



viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők (nehezen nevelhetők, inadaptáltak);



autista gyermekek (szociális-kognitív és kommunikációs készségek fejlődésének
zavara, amely a személyiség fejlődésének egészére hatással van).

2. Tanulási problémákkal küzdők:


tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt
lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok);



tanulási zavarral küzdők (például: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar,
súlyosabb beszédhiba);

3. Magatartászavarok miatt problémás gyermekek:


visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyerekek (félénk, csendes,
visszahúzódó, csavargó stb.);



ellenséges

(agresszív)

és

inkonzekvens

viselkedésű

gyerekek (engedetlen,

kötekedő, támadó, hiperaktív stb.).
4. Kivételes képességű tanulók, tehetségesek:


intellektuális (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai, fizikai,
nyelvi stb.) tehetség;



művészi (képzőművészeti, zenei, írói, rendezői) tehetség;
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pszichomotoros (sport, tánc, pantomim, kézügyességet igénylő terület) tehetség;



szociális (vezető, szervező, irányító) tehetség.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi törvény 47. § értelmében a sajátos
nevelési igényű gyermek joga, hogy állapotának megfelelő ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.
Óvodánkban a sajátos nevelésű igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt
integráltan történik.
A nevelés és fejlesztés elvei a sajátos nevelési igényű gyermekre vonatkozóan
A sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek definíciója a jelenleg hatályos köznevelési
törvény szerint:
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének feladata:
 a közösségbe való beilleszkedés elősegítése az integrált nevelés során,
 minden segítség megadása hátrányaik leküzdéséhez.
Nevelési programunk elsődleges alapelemei az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi
nevelés és szocializáció segítése, az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés, a
játéktevékenység elősegítése. Az általános elvek sajátos nevelési igényű gyermek fogadásakor
a következőkkel egészülnek ki:


elfogadó környezet biztosítása



az elvárásoknak a fogyatékosság súlyosságához, valamint a gyermek fejlődési üteméhez
való igazítása



fejlesztésüknek a számukra megfelelő területeken való megvalósítása



kiemelten az alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködő
készség terén való segítségnyújtás



csoportos,

kiscsoportos,

egyéni

formában

különböző

technikák,

terápiák

alkalmazásával való segítségadás


a szociális készségek fejlesztése,
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az önkiszolgálás fejlesztése,



tudatos önállóságra nevelés,



egyéni adottságokhoz alkalmazkodó bánásmód, differenciált fejlesztés,



az eltérő terhelhetőség figyelembevétele.



a diagnózisra építő sokoldalú képességfejlesztés.

A fejlesztés csak komplex kivizsgálás után kezdődik.
Amennyiben a gyermek részesült korai fejlesztésben, erre kell építeni a további fejlesztést.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. Fontos számunkra a „csak annyi segítséget nyújtsunk, amennyi még éppen
szükséges” betartása. Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek a saját csoportjukban
élik mindennapjaikat, csak az egyéni fejlesztés idejére hagyják el a csoportszobát. Az egyéni
fejlesztést szakszolgálati segítséggel gyógypedagógus látja el (szükség esetén megbízási
szerződéssel alkalmazunk szakembert) az épületben erre a célra kialakított helyen. A
szakemberek, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépítjük a pedagógiai
folyamatokba. Minden esetben fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést, a
nyitottságot, a széleskörű tájékoztatást, a gyermek sajátos helyzetének elfogadtatását a
szülőkkel.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének dokumentumai:
 a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
 felvételi és mulasztási napló,
 egyéni fejlődési napló, egyéni fejlesztési tervek.
A fejlesztés lényege a környezeti feltételek illesztése a belső érési folyamatokhoz. Az egyik
oldalon a gyermek áll a maga adottságaival, a másik oldalon az optimális fejlődést biztosító,
tudatosan megtervezett környezet (pedagógusi kompetencia, módszerek, eszközök,
együttműködés más szakemberekkel stb.). A fejlesztés fő célja az egészséges, harmonikus
személyiség, a beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása,
valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése. Sikerkritériumnak a
gyermekek beilleszkedése, fejlődése az együtt haladás l ehetősége tekinthető.
A pedagógus kapcsolata a sajátos nevelési igényű gyermekkel
A gyermek személyisége az egyik legfontosabb tényező az integráció összetett folyamatában.
A kisgyermekek fejlődési üteme az akadályozottság jellegétől, súlyosságától, a fizikaiegészségi állapottól és a környezeti tényezőktől függően nagyon eltérő. Olyan gyermekekkel is
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gyakran találkozhatunk, akiknél a nehezen észrevehető, apró változások miatt gyakran úgy
tűnik, mintha időnként megállna a fejlődés. A megfelelően fejlődő gyermeknél is előfordul,
hogy pl. súlyos betegség, hosszas kórházi tartózkodás vagy testvér születése esetén a fejlődés
megtorpan, sőt egy vagy több területen visszaesik. A súlyos állapot megszűnése, az érzelmi
egyensúly helyreállása után azonban az ép gyermekek rövid idő alatt ismét elérik és
meghaladják a korábbi szintet. A sérült kisgyermekek sokkal érzékenyebbek a zavaró
tényezőkre, és egy részük lényegesen lassabban tanulja meg ismét azt, amit már egyszer
elsajátított. Ráadásul többségüknél gyakoribbak a különböző testi megbetegedések, kórházi
tartózkodások is.
Pedagógusaink szociális érzékenysége, empátiája, az eltérések elfogadásának, a különbségek
kezelésének képessége, szakmai kompetenciája az alapja a gyermek-pedagógus harmonikus
kapcsolatának.
A csoporttársak szerepe
A közösségbe történő beilleszkedés szempontjából fontos tényező a csoporttársak el- és
befogadóképessége. Sok múlik az óvónőkön, azon, hogy mennyire természetesen kezelik a
csoport tagjaitól valamiben eltérő gyermeket. Minél kisebbek a gyermekek, annál
természetesebb ez az elfogadás. Óvodásoknál szinte nem is merülnek fel problémák, rövid
eligazítás után, magától értetődően fogadják be társukat. Fontosnak tartjuk, hogy a
csoporttársak lássák, milyen jellegű erőfeszítéseket kell tennie a sajátos nevelési igényű
kisgyermeknek az azonos, vagy a tőle elvárható eredmények eléréséhez, és lássák azt is, hogy
miben jó, sőt igen jó a gyermek. A csoporttársak személyisége gazdagodhat azzal, ha
megismerik, mire képes sérült társuk, milyen erősségei vannak. Így tanulják meg a sérültekkel
való együttélést. Célunk, hogy megismerjék a segítségnyújtás lehetőségeit, és azok helyes
mértékét.
A kiemelkedő képességű gyermekek
A kiemelkedő képességű gyermekeknél már igen fiatal korukban feltűnik, hogy adottságaik
valamilyen területen az átlagosnál lényegesen jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az
akaratnak szokatlan erőssége társul. Fontos kérdés, hogy az adottságaival később hogyan tud
élni a gyerek, hiszen az adottság csak lehetőség, amely áldássá válhat a belső erők és a
környezet hatásai által. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tehetség kialakulásánál az
adottságok csakis a pozitív, a gyermeknek megfelelő környezeti hatások által fejlődnek
képességekké, esetleg tehetséggé.
Kiemelkedő szerepe van: a családnak, az óvodának, a társaknak.
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Szem előtt kell tartanunk, hogy az óvodás életkorban nem a tehetség diagnosztizálására kell
törekednünk, hanem a lehetőségeket kell észrevennünk.
A „tehetséggyanús” gyermekek tulajdonságlistája:
- Sokféle területről vannak ismeretei
- gyorsan megjegyzi a tényeket, információkat, és könnyen fel is tudja azokat idézni,
- az intellektuális tevékenységek örömmel töltik el,
- sok szabadságot igényel tevékenységeihez, mozgásához,
- lényegesen előbbre van kortársainál általános tudás, készségek és általános fejlettség
szempontjából,
- hajlamos arra, hogy ő legyen a játék irányítója, gyakori, hogy megváltoztatja a
játékszabályokat,
- elvont dolgok, fogalmak (pl. halál, háború stb.) iránt is érdeklődik,
- keresi az összefüggéseket,
- kreatívan gondolkodik,
- eredeti ötletei vannak,
- szereti a szokatlan megoldásmódokat,
- mindig új elképzelésekkel áll elő,
- szereti saját ötleteit, megoldásait kipróbálni,
- fogékony a szépre,
- rajzai különösen kifejezők,
- szókincse gazdag, választékosan fejezi ki magát,
- jó az empatikus készsége,
- erős akarata van,
- érdeklődik a betűk iránt, magától megtanul olvasni,
- elmélyülten tud foglalkozni az őt érdeklő témákkal,
- érdeklődik a számok, a matematikai műveletek iránt,
- szereti a logikai és a konstrukciós játékokat- ilyenkor nagyon eredeti ötletei vannak,
- bizonyos dolgok teljesen magukkal ragadják, megpróbálja azokat teljesen megérteni,
- kritikus másokkal és önmagával,
- feltűnően jó humorérzéke van,
- ritmusérzéke kiváló,
- mozgása fejlett (koordináció és finommotoros mozgás).
A tehetséges gyermek gyorsabb ütemben halad kortársainál.
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A tehetséggondozás nem minőségében különbözik az óvodai nevelőmunkától, hanem a
tehetségígéretek speciális szükségleteit veszi figyelembe.

VIII. NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS A VOKÁNYI ÓVODÁBAN

Célunk a kisebbségi kultúra ápolása, a nemzetiségi nyelvhez való pozitív viszony kialakítása
és a hagyományok továbbörökítése, különös tekintettel a mondókák, versek, mese, a zene és a
manuális tevékenységek által.
Az óvónők a rendszeresen visszatérő kommunikáció helyzetekkel biztosítsák az utánzáson
alapuló nyelvelsajátítást. A német kisebbségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából
(irodalom, zene, népi játék) felépített tematika segítségével változatos módon szervezik meg a
nyelvelsajátítást.
Deutsche

Nationalitätenerziehung

im

Kindergarten

Wakan.

Unser Ziel ist die Pflege der Minderheitenkultur, die Entwicklung positiver Beziehungen zu der
Nationalitätensprache und die Vererbung der Traditionen, insbesondere durch Reime,
Gedichte,

Märchen,

Musik

und

manuelle

Tätigkeiten.

Die Kindergärtnerinnen gewährleisten den, auf Nachahmung beruhenden, Spracherwerb durch
regelmäßig wiederkehrende Kommunikationssituationen.
Sie organisieren auf vielfältiger Weise den Spracherwerb mit Hilfe einer Thematik, die aus dem
kulturellen Reichtum der deutschen Minderheit und der Kultur der Mutternation (Literatur,
Musik, Volksspiele) aufgebaut wurde.
Érzelmi nevelés területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését (pl.:
együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség,) és éntudatának identitásának
alakulását.



A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás különféle területein,(pl.: kérés, köszönés,
válaszolás…) próbálkozzanak német nyelvű kommunikációval, a mintakövetés
hatásaként.



A közös készülődések, tervezgetések, óvodai ünnepek örömteli várakozással töltik el a
gyerekeket, amit német nemzetiségi hagyományokkal gazdagítunk.
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Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die mit dem Bereich der emotionalen
Erziehung verbunden sind


Der Kindergarten soll die Entwicklung der sozialen Sensibilität der Kinder (z. B.
Mitgefühl,

Hilfsbereitschaft,

Selbstlosigkeit,

Rücksichtnahme)

und

ihre

Selbstwahrnehmung, Identitätsbildung gleichzeitig fördern.
 Sie sollen als Resultat der Folge von Mustern auf den verschiedenen Bereichen der
Kontaktaufnahme und -haltung (z. B Bitten, Begrüßen, Antworten...) eine
deutschsprachige Kommunikation versuchen.
 Die gemeinsame Vorbereitungen, Planungen, Kindergartenfeste, die wir mit Traditionen
der deutschen Nationalität bereichern, erfüllen die Kinder mit freudiger Erwartung.
Egészséges életmód területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai
A testápolási, étkezési, alvási-pihenési, öltözködési, önkiszolgálási szokások kialakítása során
a tevékenységeket német nyelven kísérjük, célunk e területen a német nyelvű szituatív beszédig
eljuttatni a gyereket.
Aufgaben der deutschen Minderheitenerziehung, die mit dem Bereich gesundes Leben
verbunden sind
Bei der Entwicklung der Gewohnheiten von Körperpflege, Essen, Sich-Ausruhen-Schlafen,
Sich-Ankleiden, Selbstbedienung begleiten wir die Aktivitäten in/mit deutscher Sprache. Unser
Ziel auf diesem Gebiet ist, die Kinder zu einer situativen deutschen Rede zu führen.
Az értelmi nevelés területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


A gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát felkeltjük a kétnyelvű nevelésünk adta gazdag
tevékenységgel.



Az ismeret- és tapasztalatszerzés alkalmait német nyelven kísérve, tudjanak tájékozódni
a gyerekek a kommunikációs helyzetekben, ezáltal bővüljön szókincsük, fejlődjön
beszédértésük.



Valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a megismerő
tevékenységet segítő képességek (figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet,
gondolkodás) fejlesztésével váljanak alkalmassá a kisebbségi nyelv iskolai tanulására.

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die mit dem Bereich intellektuelle
Erziehung verbunden sind
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Mit der reichen Aktivität unserer zweisprachigen Erziehung wecken wir das Interesse
und die Neugier der Kinder.



Die Kinder sollen sich, die Anlässe des Kenntnis- und Erfahrungserwerbs in deutscher
Sprache begleitend, in Kommunikationssituationen zurechtfinden, und dadurch soll sich
ihr Vokabular erweitern, ihr Sprachverstehen entwickeln.



Außerdem sollen sie als Folge des familiären und vorschulischen Erziehungsprozesses,
mit der Entwicklung der Fähigkeiten, die die kognitive Aktivität fördern
(Aufmerksamkeit, Beobachtungsgabe, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Denken), zum
schulischen Lernen der Minderheitensprache fähig werden.

Testi szükségletek területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai
A nap folyamán kialakult szituációk felhasználása a nyelvi kommunikációra.
Célunk e területen a megértés szintjének elérése, a válaszadás képességének előkészítése.
Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die mit dem Bereich körperliche
Bedürfnisse verbunden sind
Verwendung der, während des Tages entstandenen, Situationen zur sprachlichen
Kommunikation.
In diesem Bereich ist unser Ziel, die Ebene des Verstehens zu erreichen, die Fähigkeit des
Reagierenkönnens vorzubereiten.
Az óvodai élet tevékenységformáihoz kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai
A játékhoz kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


A nap folyamán kialakult játékszituációk felhasználása a nyelvi kommunikációra.



Szerepjátékkal a nemzetiségi nyelv használatának gyakorlása.



Legyenek képesek tájékozódni a rendszeresen visszatérő kommunikációs
helyzetekben.

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die mit den Aktivitätsformen des
Kindergarten- Lebens im Zusammenhang stehen
Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung im Zusammenhang mit dem Spielen


Das Verwenden der Spielsituationen, die während des Tages entstanden, zur
sprachlichen Kommunikation.



Die Verwendung der Nationalitätensprache durch Rollenspiel üben
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Die

Kinder

sollen

in

der

Lage

sein,

sich

in

den

wiederkehrenden

Gesprächssituationen zurechtfinden.
Külső világ megismerése területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


A tapasztalás útján szerzett ismeretek segítségével a német nyelvi szókincs bővítése
mintakövetéssel.



Pozitív érzelmi viszony kialakítására törekszünk a német kisebbség szokásainak,
hagyományainak, kultúrájának megismertetésével.



A német kisebbség tárgyi emlékeinek megismertetésével segítjük a gyerekek
tájékozódását a helyi kisebbség életmódjában.

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung im Zusammenhang mit dem
Lernbereich Erkennen der Außenwelt
 Das Erweitern des deutschen Wortschatzes durch Erfahrungswissen.
 Wir bemühen uns, durch das Bekanntmachen mit den Bräuchen, Traditionen und Kultur
der deutschen Minderheit, eine positive emotionale Beziehung zu schaffen.
 Durch Vertraut-Machen von Relikten der deutschen Minderheit, helfen wir das SichZurechtfinden der Kinder im Lebensstil der lokalen Minderheit.
Mese-vers területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


Rövid népmesék, történetek, versek segítségével identitást alapozunk, formálunk.



Hasonlóságok, különbségek érzékeltetésével, érdeklődést kívánunk felkelteni más
népek kultúrája iránt.



A beszédkészség fejlődését segítjük, dramatizálással, bábozással is, bátorítjuk a
szerepnek megfelelő nyelvhasználatot.



A beszédértés és beszédhallás képességet nyelvi játékokkal erősítjük.
Könyv: pl.: Rahmenplan, Spiel mit dem Wort...

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung im Zusammenhang mit dem Gebiet
Märchen-Gedicht


Mit Hilfe von kurzen Volksmärchen, Geschichten, Gedichte schaffen, formen wir eine
Identität.



Durch Veranschaulichung von Ähnlichkeiten und Unterschiede wollen wir Interesse für
die Kultur anderer Völker wecken.



Wir fördern die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten auch durch Dramatisierung,
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Puppenspiel.


Wir ermutigen den, zur Rolle passenden, Sprachgebrauch.

Ének –zene területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai
 Az óvodai zenei nevelés hangsúlyozottan szolgálja a kisebbségi nevelés feladatait.
 Tapasztalással segítjük a felismerést, hogy énekelni minden nyelven jó.
 Nemzetiségi sajátosságokkal ismertetjük meg a gyerekeket a helyi gyűjtések
segítségével (spec. mozgások, tánclépések)
 A nemzetiségi mondókák, dalos játékok segítségével bővítjük a gyerekek aktív
szókincsét.
Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die den Bereich Musik betreffen


Die Musikerziehung im Kindergarten dient betont den Aufgaben der
Minderheitenerziehung.



Wir helfen ihnen, durch Erfahrung zu erkennen, dass es zu singen in allen Sprachen
gut ist.



Durch lokales Sammeln machen wir die Kinder mit den Eigenheiten der Nationalität
bekannt (spez. Bewegungen, Tanzschritte)



Mit Hilfe von Reimen, Singspielen der Nationalität erweitern wir den aktiven
Wortschatz der Kinder.

Rajzolás-festés-mintázás területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


A különböző technikákban nemzetiségi sajátosságokkal ismertetjük meg a
gyerekeket (motívumvilág, agyagozás, szövés, hímzés, gyöngyfűzés, stb.)



Ezzel a tevékenység formával elsősorban a passzív szókincset gyarapítjuk.



A nemzetiségi nevelés során átélt esztétikai élmények segítsék a gyermek
kötődésének kialakulását a német kisebbséghez.

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die den Bereich Zeichnen- MalenFormen betreffen


Wir

machen

die

Kinder

in

den

verschiedenen

Technikbereichen

mit

Nationalitätenmerkmalen bekannt. (Motiven; Kneten/Töpfern, Weben, Sticken,
Perlenknüpfen, usw.)


Durch diese Tätigkeit wird vor allem der passive Wortschatz erweitert.
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Die ästhetischen Erlebnisse, die die Kinder während der Nationalitätenerziehung
erfahren, sollen die Entwicklung der Bindung zu der deutschen Minderheit hervorrufen.

A mozgásszükséglet területéhez kapcsolódó német nemzetiségi nevelés feladatai


A nemzetiségi nyelv tekintetében ez a terület elsősorban passzív szókincset jelent a
gyermekeknek, ezért a megértés szintjét várjuk el tőlük.



A népi mozgásos gyermekjátékokkal a fentieken kívül hagyományt is ápolunk.

Aufgaben der deutschen Nationalitätenerziehung, die den Bereich Bewegung betreffen


Bezüglich der Nationalitätensprache bedeutet dieser Bereich den Kindern vor allem
einen passiven Wortschatz, so erwarten wir von ihnen die Ebene des Verständnisses.



Mit den Volksspielen die mit Bewegung verbunden sind, pflegen wir zusätzlich die
Tradition.

IX.

A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK
FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A család, szülőkkel való kapcsolat
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködésünk, mely a kölcsönös
tiszteletre, bizalomra épül. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a
különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda
illetve a család teremt meg.
Az óvodapedagógusok feladata az óvodai nevelés és a családi nevelés összehangolása,
figyelembe véve a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíteni kell
az intervenciós gyakorlatot, azaz törekedni kell az adott családhoz illesztett segítségnyújtásra.
Alapelveink:
-

a nevelésben a család szerepe elsődleges az óvoda épít rá és kiegészíti azt,

-

az óvónő fogadja el a szülőt még akkor is, ha a gyermeknevelésben hiányosságokat
tapasztal,

-

kapcsolatában éreztesse az őszinte odafordulást és a segítő szándékot addig a pontig, amíg
a szülő ezt elfogadja,
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-

a kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok együttes tevékenysége
során,

-

az óvónő ismerje és fogadja el a család szokás- és szabályrendszerét, tapintatosan
befolyásolja az életmód jó szokásainak alakításában,

-

legyenek tájékozottak a „helyi nevelési programról” kialakításában, beválásának
figyelemmel kísérésében képviselői által vegyenek részt.

Családokkal való kapcsolat tartalma:


Beíratásról tájékoztatás



Beszoktatás (megegyezés szerint)



Szülői értekezlet (közös, csoportonkénti)



Közös programok, rendezvények



Fogadó óra (egyeztetés szerint)



Családlátogatás (szükség, ill. igény szerint)



Szülői szervezet érdekképviselete



Elégedettség mérés

Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülői Szervezet az Nkt. szerint látja el, mely Szervezeti
és Működési Szabályzatában megfogalmazottak és a vezető irányításával vesz részt az óvoda
életében.
Kialakult kapcsolattartás formái:
-

napi beszélgetések, információ a gyermek állapotáról,

-

családlátogatások,

-

szülői értekezletek,

-

nyitott óvoda meghirdetése (a szülő bármikor betekinthet az óvoda életébe, napi munkájába,
egy feltétellel, jelenlétével nem zavarhatja a csoport életét),

-

az 5 – 6 – 7 éveseknél kivétel nélkül minden szülő látogasson el legalább egyszer az
óvodába,

-

közös programok szervezése szülőkkel (pl. kirándulások),

-

szülői munkaközösségi programok: (munkadélutánok, rendezvények, társadalmi munka)

A szülő jogai
– Megismerje óvodánk Helyi nevelési programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban
foglaltakról.
– Gyermekek fejlődéséről érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
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– Írásbeli javaslatát az óvodavezető, a nevelőtestület, az óvodapedagógus megvizsgálja, (az
érintett 30 napon belül köteles megválaszolni).
– Kérheti, hogy gyermeke nem kötelező foglalkozásokat vehessen igénybe, illetve ilyen
foglalkozás megszervezését kezdeményezze.
– Az óvodavezető, vagy pedagógus hozzájárulásával betekintést nyerhessen az óvodai életbe.
- A szülő joga igényelni a hit- és vallásoktatást gyermeke számára.
- A szülők érdekérvényesítő szerve a Szülői szervezet.
A szülő kötelességei
-

Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő
foglalkozáson való részvételét, tankötelezettségének, vagy képzési kötelezettségének
teljesítését.

-

Tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
különös tekintettel az SNI-s gyermekek esetében.

-

Fogadja el az integrált nevelést, tolerálja a sajátos másságot.

-

Tegyen meg minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.

-

Tisztán, ápoltan, egészségesen küldje óvodába gyermekét.

-

Tartson rendszeres kapcsolatot gyermeke óvónőivel.

-

Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási
szabályainak betartását.

Az óvodapedagógus jogai

- Minden óvodapedagógus joga, hogy a nevelőtestület tagjaként részt vegyen az
intézmény nevelési programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a
nevelőtestület tagjait megillető jogokat.

- Módszertani, döntési szabadsága és egyben felelőssége van.
- Joga, hogy hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, információkhoz.
- Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen gyarapítsa.
- Szakmai egyesületek tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és
országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.

- Megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét
értékeljék és elismerjék.
Az óvodapedagógus kötelességei

- A gyermek feltétel nélküli elfogadása, megismerése, egyéni igényeinek,
szükségleteinek kielégítése, elősegítése annak, hogy a gyermek önmagához képest
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fejlődjön. Pl. azt kell pótolni, amiben hiányt szenved (szeretet, személyes kapcsolatok,
érzelmi biztonság, játékhelyzet, stb.). Tevékenysége keretében az ismereteket
tárgyilagosan, többoldalúan közvetítse.

- A gyermekek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
- A szülőket folyamatosan tájékoztassa gyermekük fejlődéséről, esetleg közös
tennivalókat javasoljon a gyermek fejlődése érdekében. A szülő kérdéseire, kéréseire
érdemi választ adjon.

- A szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására,
együttműködés a sérült gyermekek családjával.

- Az óvodapedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban
meghatározottak szerint – továbbképzésen vesz részt. Nem kell részt vennie
továbbképzésben annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát, vagy egyéb
jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.

- Megszüntethető a közalkalmazotti jogviszonya (munkaviszonya), ha a továbbképzésen
önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen.

- A pedagógiai gyakorlatban a gyermekek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben
tartása, biztosítása alapvető követelmény.

X.

KAPCSOLAT KÜLSŐ INTÉZMÉNYEKKEL

Iskola
Kapcsolatainkat környezetünk adottságai határozzák meg. Fontosnak tartjuk az óvodából az
iskolába történő zavartalan átmenetet, így az óvoda és az iskola nevelőmunkájának
összehangolását, az együttműködést. Az óvoda iskola-előkészítő munkája akkor eredményes,
sikeres, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. Az óvónő
szoros, nevelőpartneri viszonyt alakít ki az iskolai pedagógussal. Lehetővé teszi, hogy a
gyerekek pozitív élmények útján megismerkedjenek az iskolai életmóddal. Ismerve a családok
és a gyermekek egyéni helyzetét és jellemzőit segítse az iskolába lépés zavartalanságát. A
hatékony együttműködés érdekében ismerje meg az iskola nevelési elveit, adjon lehetőséget a
tanítónak az óvodai nevelési módszerek, eljárások megismerésére. Tájékoztatást ad a
gyermekek fejlődéséről, egyéni fejlődési üteméről, az egyéni bánásmód tapasztalatairól és az
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esetleges várható alkalmazkodási nehézségekről, aki a gyerekekkel foglalkozik. Kölcsönös
látogatást tesznek, a gyermekek ismerkedjenek leendő tanítójukkal.
Fenntartó és Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kapcsolatunk részben hivatalos, részben pedig támogató, segítő jellegű. Munkánkra az
együttműködés jellemző. Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri az óvodában
folyó munkát, támogatja óvodánk céljait, elképzeléseit. A hatékony együttműködés
érdekében többféle kapcsolattartási formát alkalmazunk:


kölcsönös tájékoztatás,



egyéni megbeszélések,



az óvodavezető beszámolója az óvoda működéséről,



önkormányzati üléseken való részvétel,



költségvetés közös megbeszélése, elkészítése,



egymás rendezvényein való részvétel, ill. segítség a szervezésben (Márton nap,
Nemzetiségi nap, valamint egyéb nemzetiségi programokon).

Óvoda orvos, védőnő
Környezetünk adottságaiból adódóan kapcsolatot tartunk az óvoda orvosával, védőnőjével az
egészséges életmód, egészségmegőrzés érdekében. Szűrővizsgálatokat rendszeresen végeznek
és előadásokat is szervezünk, melyet az éves munkaterv tartalmaz.
Szakmai Szolgáltató Szervezetek
Nevelési tanácsadó segítségét kérjük szükség esetén és a beiskolázás zavartalan lebonyolítása
érdekében. Az általuk szervezett továbbképzéseken részt veszünk, az ott hallottakat
felhasználjuk nevelőmunkánkban.
Nevelési Tanácsadóval való kapcsolat tartalma:


egyéni fejlesztés



logopédiai ellátás



iskolaérettségi vizsgálat

Az átlagtól eltérő, sérült gyermekeket a Pécsett működő Baranya Megyei Szakértői
Bizottsághoz irányítjuk.
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal való
kapcsolattartás tartalma:


SNI vizsgálat kezdeményezése



kontroll vizsgálat szervezése
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Szakmai és Szakszolgálattal való kapcsolattartás tartalma:


konzultáció



tanácsadás



szakmai segítség



szakértő igénybevétele

Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal való kapcsolattartás tartalma:


Ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani,
segítséget kérünk a szolgálattól



A szülőket a nevelési év kezdetén tájékoztatjuk a gyermekvédelmi felelős személyéről.
(a csoportban az óvodapedagógusok látják el a feladatot, a gyermekvédelmi felelős
koordinálja)

Az óvodapedagógus feladata:
- a szülő tájékoztatása (milyen problémával hova forduljanak, az óvodán kívül, milyen
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel
- a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatás
- veszélyeztető tényező esetén a családsegítő tájékoztatása
- anyagi veszélyeztetettség esetén javaslatot tesz támogatásra
- jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények címét és
telefonszámát
- a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ kérésére részt vesz a megbeszéléseken.
- „A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében

az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint –
szakmai kapcsolatot tart fenn.”

XI. AZ ÓVODA GYERMEKVÉDELMI FELADATAI
Óvodásaink eltérő szociális-kulturális környezetből kerülnek óvodába. Az eredményes egyéni
képességfejlesztés az óvodai nevelés eszközeivel csak úgy lehetséges, ha egyénileg ismerjük a
gyermekeket és azt a családi hátteret, amelynek nevelését kiegészítjük.
Cél, olyan óvodai életrend kialakítása, melyben enyhítjük a gyermekeket érő negatív
hatásokat, elősegítjük, erősítjük az egészséges személyiségfejlődést. Intézményünk
gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:
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- a fejlődést veszélyeztető okok megelőzésére,
- feltárására,
- az okok megszüntetésére.
- prevenciós, korrekciós feladatok, védő-óvó intézkedések,
Megelőzés:
 az óvoda és a család közötti partnerség kiépítése,
 rendszeres kapcsolattartás a családdal, szülőkkel,
 nemzeti, etnikai és vallási hovatartozás tiszteletben tartása,
 segítségadás a családi helyzetből fakadó hátrányok leküzdésében,
 együttműködés az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálattal.
Feltárás:
 problémák felismerése, azok feltárása, segítségnyújtás, esetjelentés, hatékonyságra
törekvés.
Megszüntetés:
 szakemberekkel, családdal együttműködve,
 együttműködés az esetmenedzserekkel.
„…a gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni, és szabadságban kell
elengedni.” (Vekerdy Tamás)
Intézményünkben a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása az
óvodavezető, valamint az óvodapedagógusok feladatkörébe tartozik.
Az óvodavezető:


a fenntartó jelzései alapján nyilvántartásba veszi a veszélyeztetett és a hátrányos
helyzetű gyermekeket



felelős a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért, irányítja a
gyermekvédelmi munkát,



rendszeres tájékoztatást kér a gyermekvédelmi megbízott gyermekvédelemmel
kapcsolatos intézkedéseiről,



figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat,
erre felhívja az óvodapedagógusok figyelmét,



félévente ellenőrzi és értékeli a gyermekvédelmi megbízott tevékenységét,



tájékoztatja a szülőket arról, hogy problémáikkal milyen gyermekvédelmi
feladatokat ellátó intézményt kereshetnek fel óvodán kívül,

86



az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálattal részt vesz
a veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermekeknél tett családlátogatáson s
ezek esetmegbeszélésein,



szükség esetén óvó-védő, intézkedést javasol és közreműködik a megvalósításban



rendszeres konzultálás a családsegítő központ megbízottjával,



védelembe vett gyermek esetében együttműködik a kijelölt esetmenedzserrel.

Óvodapedagógusok feladata:


irányított beszélgetéseket kezdeményezve feltárni az esetleges problémákat,



empirikus módszerekkel követni a gyermekek napközbeni viselkedését, kiszűrni az
esetleges hiányosságokat,



fogadóórák alkalmával tapintatosan igazolást szerezni a problémák valódiságáról



kötelező, rendszeres óvodalátogatásra felhívni a figyelmet.

Minden óvónő a saját csoportjában felelősséggel tartozik a gyermekvédelmi feladatok
ellátásáért.

XII.

BALESET MEGELŐZÉS FELADATAI

Az óvodában kiemelt feladat olyan környezet megteremtése, mely alkalmas a
balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására, fejleszteni kell
a biztonságra törekvő viselkedést. Az óvoda feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az
egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek
elsajátításáról meggyőződjék. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek
veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg
baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. Az első óvodában töltött napon
megismertetjük a gyermekeket a balesetmentes együtt játszás szabályaival és nap, mint nap
felhívjuk figyelmüket a veszélyforrásokra. Igyekszünk önmaguk és társaik testi épségének
megóvására nevelni őket. Módszere a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás,
társasjátékok, beszélgetés. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és
egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban ismertetni kell az egészségük
és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható
magatartást.
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Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat és azokat használati utasítás
szerint alkalmazni. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége
az elsősegélynyújtás. A balesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség
teljesítését az óvodavezető ellenőrzi. Elsősegélydoboz a felnőtt öltözőben található, melynek
tartalma folyamatosan ellenőrzésre kerül.

XIII. AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE

„Minden terv, minden program annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle.”
Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése
Fontosnak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését, megismerését. A folyamatos
megfigyelést szolgálják a kezdeményezések, foglalkozások utólagos ellenőrzései. A kapott
eredmények alapján fejlesztjük a gyermekeket, küldjük nevelési tanácsadói ill. fejlettség
vizsgálatra. A fejlesztéseknél fő szempont, hogy természetes közegben játék közben történik a
fejlesztés, egyes esetekben a gyermeket egy időre kiemeljük a csoportból (részképesség
pótlása).
Egy éves intervallum értékelése során megfogalmazzuk, hogy:
-

a gyermek nevelésében megjelennek-e a tervezett fejlesztő hatások, megfigyelhető-e a
gyermekek viselkedésében változás, fejlődés;

-

az óvoda alapvető feladatai – az egészséges életmód biztosítása, a gyermekek
szocializációja, esztétikai és értelmi nevelése – megvalósultak-e.

XIV. A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁLÁSÁNAK RENDSZERE
A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre
szabott nevelési, fejlesztési eljárások folyamatos írásbeliséget kívánnak:
-

óvodavezetői éves munkaterv,

-

csoportok tervező munkája:
nevelési terv (éves)
tanulás tervezése (éves)
csoportnapló vezetése – heti terv és napi feljegyzések
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hiányzási napló, étkezők nyilvántartása
egyéni fejlesztési napló
év végi értékelés.
A helyi nevelési program értékelése
A helyi nevelési program értékelésével választ kapunk a program gyakorlatban történő
beválására.
A program céljait és a megvalósulás szintjét összevetve elemezzük és értékeljük a
tapasztalatokat.
A helyi nevelési program bevezetése előtt az óvodapedagógusok és az óvoda minden dolgozója
több fordulóban ismerkedik a célokkal és feladatokkal. Közös kidolgozás során mindenki
véleményével alakítja, formálja azt. Megismertetjük a szülőkkel, nyitott óvoda meghirdetésével
betekintést engedünk a folyamatba.
A program megvalósulásának ellenőrzése tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján és
spontán alkalomszerű ellenőrzésekkel történik.
Az ellenőrzések célja:
A hiányosságok feltárása, a nevelési célkitűzések, a program szellemiségének megjelenése a
mindennapi munkában. Hatása a gyermekek fejlődésében, a nevelők munkakedvére, mit
mutatnak a szülők visszajelzései. Az ellenőrzés általános tapasztalatait értékeljük, megvitatjuk,
a hiányosságokat megszüntetjük, a jó módszereket bevezetésre, megvalósításra ajánljuk.
Programunk célkitűzéseit mindenkinek kötelező betartani, a mindennapi munkában az óvónők
felkészültsége, egyénisége, módszertani szabadsága érvényesül.

XV.

ISKOLAÉRETTSÉG

Az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül
egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.
Az óvodai nevelés kompetens személyiség alakítására, komplex, differenciált fejlesztésre törekszik. Célunk, hogy a gyermekek elérjék az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi
szintet.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:


Biológiai alkalmasság - testi érettség



Pszichológiai alkalmasság



Kialakult feladattudat
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Koncentrált, megosztott, szándékos figyelem



Szándékos emlékezet



A cselekvő – szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van az elemi,
fogalmi gondolkodás



Szociális alkalmasság



A fokozatosan kialakuló együttműködés, kapcsolatteremtés képessége



Szabálytudat érvényesítése



Életkornak megfelelő verbális képességek



Az alapvető viselkedési szabályok ismerete



Kialakulóban vannak a társas érintkezés magatartási formái

Szükség esetén a beiskolázás előtt a Nevelési Tanácsadó véleményét kérjük.
A speciális pedagógiai ellátásra jogosult, a tankötelezettségük megkezdésére halasztást kapott
gyermekek

részére

biztosítandó,

iskolakezdésre

felkészítő

óvodai

foglalkozások

meghatározása
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett és a § a következő (2a)
bekezdéssel egészült ki:
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles
az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő
kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. Szülői kérelem hiányában a gyermek tankötelezettsége
megkezdésének halasztását a gyámhatóság is kezdeményezheti. A szülő, a gyámhatóság a
kérelmét legkésőbb az iskolakezdés évének január 18-áig nyújthatja be a felmentést
engedélyező szervhez. Az eljárás ügyintézési határideje ötven nap. A szülő kérelme
alátámasztására kérelméhez csatolhatja a gyermek fejlettségét alátámasztó óvodai
dokumentumokat is. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői
bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló
határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét
javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.
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(2a) * Ha a felmentést engedélyező szerv azért engedélyezi a gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben való részvételét, vagy a szakértői bizottság azért javasolja a tankötelezettség
megkezdése alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a
gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben való részvételét, mert a gyermek sajátos
nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, akkor a gyermek
számára az óvoda a szakértői bizottság által javasolt fejlesztéseken túl, a tankötelezettség
teljesítésének megkezdéséhez szükséges értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére
irányuló, az óvodai nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosít.

XVI. ESZKÖZLISTA
A nevelési program végrehajtásához szükséges funkcionális eszközök:
Játékok, játékeszközök
 Szőnyegek
 Kisebb – nagyobb kosarak
 Mesei kellékek, öltözékek
 Fa és műanyag állatok (kisebb, nagyobb)
 Berendezett babaszoba és babakonyha
 Babák
 Képes és mesekönyvek
 Zene és mesekazetták, CD
 Kirakós játékok
 Logikai játékok
 Kártyák
 Építő és konstruáló játékok: fa építők, vonatok, autók
 Képességfejlesztők
 Dominók
 Társasjátékok
Munka jellegű tevékenységek
 naposkötény
 gyermek seprű, lapát
 locsolókanna
 gyermek kerti szerszámok
Irodalmi nevelés
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 Képes és mesekönyvek
 Dramatizáláshoz gyermek és felnőtt méretű bábok
 Audiovizuális eszközök
Ének – zenei nevelés
 Dalos játékokhoz kellékek
 Óvodai ritmuskészlet
 Hangszerek
Vizuális nevelés
 Asztalonként viaszosvászon terítő
 Agyag, gyurma
 Színes fonalak
 Fóliák, tapadó színes papírok, krepp papírok
 Különböző méretű - színű papírok, rajzlapok, kartonok
 Festékek, tempera, ecsetek
 Zsírkréták
 Színes ceruzák, filctollak
 Kis ollók
 Ragasztók
 Gipsz, gipsz-kiöntők
 Vesszők, botok, hurkapálca
 Lyukasztó formák
 Ragasztó pisztolyok, betétek
Testi nevelés
 Labdák
 Karikák
 Szalagok
 Tornaszőnyegek
 Padok
 Babzsákok
 Bordásfalak
 Zsámolyok
 Mászókák
 Tornaszekrények
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 Tornabotok
 Kombinált tornaszer
Külső világ tevékeny megismerése
 Színes képek, fényképek
 Képeskönyvek
 Aktualitásnak megfelelően természetes eszközök
 CD-k
 nagyító
 rovarkereső
A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök:

 számítógép,
 nyomtató,
 fénymásoló,
 CD-s magnó,
 hangkazetták,
 CD– lemezek,
 szakkönyvek,
 internet.

ZÁRÓGONDOLAT
Úgy gondoljuk, hogy egy óvodának mindenek előtt gyermekközpontúnak kell lennie. Az
érzelmi biztonság megteremtése mellett a gyermeki játékosságra kell építenie. Ha az óvoda
család kapcsolata megfelelő és valóságosan részt vesz a szülő az óvoda életében, ha az óvónő
megfelelően felkészült és ennek birtokában, tele ötlettel szervezi a gyerekek életét, az eredmény
nem maradhat el.

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT
A Pedagógiai Program felülvizsgálata és módosítása 2021-ben megtörtént, melynek
elfogadására 2021-ben került sor.
A Pedagógiai Program felülvizsgálata:
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Az intézmény nevelőtestülete négy évenként, ill. jogszabályváltozásoknak megfelelően
felülvizsgálatot tart, és ennek eredményeképpen módosítja/hatja a Pedagógiai Programot.
A Pedagógiai Program módosításának lehetséges indokai:
- ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be,
- hálózatbővítés, leépítés
- szervezeti átalakítás
- ha egyéb érdekegyeztető fórum módosítást javasol
- ha a nevelőtestület legalább 1/3-a módosításokra vonatkozó javaslatokat nyújt be (a
javaslat elfogadásának feltétele a testület 50%-ának +1fő igenlő szavazata)
A programmódosítás előterjesztése:
- írásbeli előterjesztés az intézmény vezetőjének
- részletes szóbeli előterjesztés a nevelőtestületi értekezleten
A Pedagógiai Program elkészítésének módja:
Az intézményvezető készíti el a nevelőtestület tagjainak bevonásával.
Véleményezési jog: A Pedagógiai Program elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői
Szervezet véleményezési jogot gyakorol.
A Pedagógiai Program elfogadásának módja:
A Pedagógiai Programot a nevelőtestület fogadja el.
A Pedagógiai Program jóváhagyása:
Az intézményvezető hagyja jóvá. Azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése is
szükséges.
A Pedagógiai Program elérhetősége és nyilvánosságra hozatala:
A megismerhetőség érdekében az intézményben, valamint a honlapon egész nevelési év során
megtekinthető. Személyi hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban lévő összes
gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőkre, valamint a szülőkre.

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
1. Az óvoda Szülői Szervezetének elnöke a pedagógiai programról egyetértését nyilvánította
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Vokány, 2021.08.30.

…...............................................................
Szülői Szervezet elnöke

2 . A nevelőtestület a Pedagógiai Programot 100 %-ban elfogadta.

VOKÁNY, 2021.08.30.

......................................................
óvodavezető

3. Jóváhagyás
A Vokányi Óvoda és Konyha Pedagógiai Programjának kiegészítését, módosítását a mai napon
jóváhagyom.
………………………………………..
Vokány, 2021. 08. 30.

óvodavezető

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. Az óvodai nevelés országos alapprogramja 1996.
2. Az óvodai nevelés programja 1989.
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3. Pedagógiai Program Napsugár Óvoda Beremend
4. Nagy Jenőné: Segédletek az óvodai nevelési program elkészítéséhez.
5. Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában. 1992.
6. Forrai Katalin: Ének az óvodában 1993.
7. Zilahi Józsefné: Nevelés az óvodában verssel-mesével 1989.
8. Környezettudatosság az óvodában - „Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!“
Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésről óvodapedagógusoknak, Zöld
- Híd Alapítvány 2010.
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