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I. BEVEZETŐ
A program elkészítésének jogszabályi háttere és az óvoda pedagógiai
gyakorlatát meghatározó dokumentumok

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
módosításáról
 2013.évi CXXXVII. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 32/2012. (X.8) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
 1997 évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - Kiegészítés az
35/2014 (IV.30) EMMI rendelet
 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés.
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára /harmadik, javított kiadás/
 Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára /negyedik javított kiadás/
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés. (Kiegészítő útmutató
az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés (ötödik, javított kiadás)
 Az óvoda hatályos Alapító Okirata
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Az intézmény jellemző adatai

Az óvoda neve:

Kispesti Gyöngykagyló Óvoda

Az óvoda OM azonosítója:

034705

Az óvoda székhelye:

1195 Budapest, Zrínyi u. 6.

Az óvoda telefonszáma:
e-mail cím:
weblap:

282-99-61, 282-87-42
gyongykagylo@ovoda.kispest.hu
www.gyongykagylo.kispest.hu

Az intézmény működési területe:

Budapest, XIX. ker. Kispest

Az intézmény típusa:

Gazdaságilag részben önálló

Az óvoda alapító okiratában megfogalmazott tevékenység:
a) Óvodai nevelés, ellátás
b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
 Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői és
rehabilitációsbizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető.
 Érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos gyermekek
ellátása.
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot
igénylő gyermek, aki életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy
sajátos tendenciákat mutat.
c) óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
d) gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
e) munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Az óvoda befogadó képessége:

220 fő

Az óvoda felügyeleti szerve:

Kispest község Képviselő-testülete, jogutódja

Az óvoda fenntartója:

Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzata
1195 Budapest, Városház tér 18.
34-74-500

Óvodai csoportok száma:
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A mi óvodánk - bemutatkozás
Intézményünk Kispest legfiatalabb és egyetlen nyolc csoportos óvodája, mely 1984-ben a
„városépítés" utolsó elemeként épült fel. Lakótelepi környezetben, többségében 10 emeletes
házak között elhelyezkedő kétszintes épület.
A főbejárat két oldalát ápolt előkert díszíti. Az épület földszinti és emeleti elrendezése hasonló.
Az aulából, illetve a fölötte elhelyezkedő tornatérből jobbra-balra nyíló folyosókról érhetők el a
2-2 csoportszobából, mosdóból, öltözőből álló egységek, valamint ezektől elkülönítve a jól
felszerelt kiszolgáló helyiségek (mosókonyha, tálalókonyhák, irodák, személyzeti öltözők, orvosi
szoba, nevelői szoba, könyvtár, fejlesztő és logopédiai szoba).
Az ideális egészségügyi feltételeket a minden helyiségbe beáradó természetes fény, a korszerű
mesterséges világítás, fűtés és a könnyen tisztán tartható melegpadló biztosítja.
Csoportszobáink megfelelő színterei a gyermekek játékának, változatos tevékenységeinek. A
belső terek harmóniájának fokozása érdekében, bútorainkat természetes anyagú, natúr színű fa
bútorokra cseréltük.
Büszkeségünk az épületet körülölelő tágas, esztétikus és gondozott óvodaudvar, amelyet az
óvoda dolgozói a szülők összefogásával folyamatosan szépítenek. Ennek elismeréseként 2008ban elnyertük a Polgármesteri Hivatal „Zöld óvodáért” díját. A fák, bokrok és a pázsit zöldjét
színes virágcsoportok oldják, amelyeket a gyermekekkel együtt gondozunk.
Növényeink a gyönyörködtetésen túl, jól szolgálják az évszakok változásainak nyomon
követését, a környezet védelmének megalapozását. A 2012-ben elnyert pályázati pénzből négy új,
kombinált mászóka beszerzésére volt lehetőségünk, így a domb, a homokozók, csúszdák mellett
ezek a játékeszközök is az önfeledt játékot és az „észrevétlen", valamint a szervezett
mozgásfejlődést biztosítják.
A földszinti csoportszobák előtt végighúzódó terasz befedését 2012 nyarán alapítványi
támogatással elkezdtük.
Testületünk aktívan részt vállal a hatékonyabb nevelőmunka tárgyi feltételeinek javításában is.
Számos pályázat eredményeként gyarapítottuk a mozgásfejlesztéshez szükséges tornaeszközöket,
fejlesztő játékokat. Környezetvédelmi pályázatok révén kertünket növényekkel,
csoportszobáinkat élősarok létrehozásával gazdagítottuk. Belekezdtünk a szelektív
hulladékgyűjtésbe.
Nevelésünk szervezeti kereteit, szülők-nevelők egyetértése alapján 7 azonos korú és 1 vegyes
életkorú csoport alkotja. Ez utóbbi 1995. óta működik óvodánkban, melyben együtt nevelődnek
a többségi és a sajátos nevelési igényű gyermekek. Ebben a bipoláris érzelmi folyamatban
megalapozzuk a többségi gyermekben (és a szülőkben) a különbözőségek elfogadását, a SNI-s
gyermekkel való aktív együttműködést és a segítőkészséget.
Az évek során közösen alakítottuk ki pozitív nevelői szemléletünket, melyben a gyermeki jogok,
a gyermeki személyiség tisztelete, megbecsülése elsődleges. A családdal közösen elősegítjük a
gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességének kibontakoztatását, derűs, egészséges,
szeretetteljes, érzelmi biztonságot adó, a különbözőségeket elfogadó légkörben. A gyermek
személyiségét teljes bizalom övezi.
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Nevelésünk kereteit a gyermek természetes megnyilvánulásai a mozgás és a játék adja. Ezekből
kiindulva gondoskodunk a változatos élményszerzésről, a sokszínű tevékenységről kultúraátadásról.
A gyermekkel szinte „észrevétlenül” sajátíttatjuk el a megfelelő viselkedésformákat erdőn,
tanyán, múzeumban, színházban, közlekedésben, piacon stb., a sok élményt, benyomást
számtalan formában dolgozzuk fel.
A lakótelepi életforma, a társadalmi-gazdasági változások nem kedveznek a hagyományok
őrzésének, ezért fontosnak tartjuk a saját, már kialakult hagyományaink ápolását, illetve a jeles
napok élményszerű feldolgozását.
Igen fontos számunkra, hogy minden gyermek – a család és óvodánk nevelési folyamatának
eredményeként - érése függvényében nyitottan, az újra fogékonyan hagyja el az óvodát.
Az óvodapedagógus és a gyermek őszinte, szeretetteljes kapcsolata ezzel nem fejeződik be,
fejlődését nyomon követjük, sikereinek együtt örülünk.
A partneri kérdőívek (szülők, nagycsoportosok, iskolások) pozitív visszajelzései megerősítenek
bennünket nevelőmunkánk eredményességében.
Nevelőmunkánk alappillérének tekintjük a családokkal való szoros, segítőkész, napi
együttműködést. A szülők aktív részesei mindennapjainknak; problémaérzékenységükkel és
minden területen megnyilvánuló segítőkészségükkel támogatják nevelőmunkánkat. A Szülők
óvodai szervezetének segítségével 2008-ban, Gyöngykagyló óvoda néven Alapítványt hoztunk
létre.
A pedagógiai programunkat - óvodánk természeti, társadalmi és szociokulturális háttere miatt Porkolábné Dr. Balogh Katalin és kutatócsoportja Komplex Prevenciós Óvodai Programját
adaptálva, a már kialakult saját arculatunkat, sokszínűségünket megőrizve, továbbfejlesztve
készítettük el. Programunk alapvető feladatának tartja a potenciális (lehetséges) tanulási zavarok
megelőzését, jól szolgálja a kisebb idegrendszeri működészavarok korrekcióját. Segíti a
hátrányos szociális környezetből jövő gyermek felzárkóztatását, és a migráns (bevándorló)
gyermek beilleszkedését. Biztosítja az egyéni differenciált bánásmód pedagógiai elvének
érvényesülését, a tehetséggondozást, a gyermeki jogok és az alapvető szabadságjogok védelmét.
Azonosultunk az adaptált program alkotócsoportjának gondolataival: „Az együttes öröm
együttgondolkodássá, párbeszéddé alakul. Kultúránk elemei saját aktív tevékenységei által
válnak a gyermeki világkép részévé. Úgy kell közvetíteni kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás
gyermekek
érzelmileg,
szociálisan
és
értelmileg
gazdagodjanak,
képességeik
kibontakozhassanak. A felnőtt szakembernek kell ismernie a módját és vállalnia azt a
felelősséget, hogy úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra
felkészült, alkalmas legyen, s e közben boldog gyermekkorát megőrizhesse."

5

II. Programunk küldetése – filozófiája
Alapelvünk
 A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, megbecsülése és a bizalom.
 Egyenlő bánásmód biztosítása minden gyermek számára, melynek folyamán nem
alkalmazunk közvetlen vagy közvetett különbségtételt, kizárást, korlátozást vagy
kedvezést.
 A gyermek jogainak tiszteletben tartása és a gyermek érdekeinek mindenek feletti
érvényesítése.
 Számunkra minden hozzánk kerülő gyermek érték. Ennek szellemiségében valósítjuk
meg a különbözőségek elfogadtatását, és az egyéni differenciált bánásmódot.

Célunk
 A gyermeki szükségletek kielégítése érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes
óvodai légkör megteremtésével.
 Harmonikus személyiségfejlesztés, saját érési tempóhoz igazodó testi, szociális és értelmi
érettség kialakítása, az egyéni adottságok, készségek figyelembevételével.
 Biztosítva legyen a gyermekek számára a gyermekként való élés, azaz a folyamatos,
önfeledt, szabad játék és a mozgás gazdag feltételrendszere, valamint a gyermeki
közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő –
tevékenységek végzésének lehetősége és az ehhez igazodó műveltségtartalmak és emberi
értékek közvetítése.
 Közvetett segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekekben megteremtődjenek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
 Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez
igazítsuk.
 A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezet kialakítása.
 A hazájukat elhagyni kényszerülő családokba tartozó gyermekek (migráns)
önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelése és
társadalmi integrálása.
 A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése.
 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált
fejlesztése, fejlődésének segítése (felzárkóztatás).
 Tehetséggondozás – a szülői házzal karöltve.

Fő feladatunk
Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:
 az egészséges életmód alakítása,
 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösség nevelés,
 az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
 A 3 – 7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének
(érési jellemzők) szem előtt tartása.
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További feladataink





Mozgásra, játékra épített sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása.
A gyermeki érzelmek és a közösségi érzelmek fejlesztése.
A különbözőségek elfogadására nevelés.
Közösségi nevelés a hagyományok és az óvodán belüli – kívüli közös tevékenységeken
keresztül.
 A gyermek képességeinek, fejlettségi szintjének megfelelő fejlesztés – prevenció,
korrekció, tehetséggondozás.
 Együttműködés kialakítása a szülőkkel, (családokkal).
Olyan érzelmi és erkölcsi szintre juttatni a gyermeket, hogy az új életterét elfogadja, az új
szabályokhoz alkalmazkodni tudjon.

Gyermekkép
A gyermek, - mint minden ember - mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai
értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek, fejlődő személyiség,
fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és a tervszerűen
alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának
következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak. A gyermeki személyiség kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő
személyi és tárgyi környezet meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó,
ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva
minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.
Ennek tükrében olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkort megélő gyermekeket
szeretnénk nevelni, akik:
 pozitív énképpel rendelkeznek, érdeklődőek, nyitottak az őket körülvevő világra és ahhoz
a későbbiek folyamán, adekvát (megfelelő) módon alkalmazkodnak.
Az óvodai szabad játék és a mozgás biztosításával, tapasztalatgyűjtések, tevékenységek
megszervezésével, nevelőmunkánkkal szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek:
 személyiségébe beépüljenek az óvodapedagógus által közvetített értékek,
 vidámak, pozitív gondolkodásúak, kreatívak, egészséges önbizalommal rendelkezők,
 a szépre fogékonyak,
 a természetet és a környezetüket ismerők, szeretők és óvók,
 a munkájukban igényesek és a lehetőséghez képest alkotóak legyenek.
Az óvodáskor végére olyan gyermekeket kívánunk nevelni, akikre jellemző:
 a különbözőségekkel természetes módon együtt tudnak élni,
 a koruknak megfelelő mértékű empátia és szolidaritás,
 az összerendezett, harmonikus mozgás,
 a differenciált érzékelés és észlelés,
 a kialakult testséma, én-tudat és téri tájékozottság,
 a tanulás alapját képező szándékos figyelem, feladatértés, feladattartás és feladattudat,
 együttműködés a társakkal, felnőttekkel.
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Óvodakép
A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám,
boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben
igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez.
Az óvoda három főszereplője, a gyermek, az óvodapedagógus, a szülő.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Ennek értelmében az óvodai
nevelés a családi nevelés kiegészítője. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és
nevelésének optimális feltételeit.
Funkciója:

- óvó – védő,
- szociális,
- nevelő – személyiség fejlesztő.

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni
sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátását is).
Az óvoda közvetlenül segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások
fejlődését. Ez alapján az óvoda gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi
biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkörről, sokszínű, életkor specifikus tevékenységekről,
kiemelten a játéktevékenységre.
Segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Migráns, nemzetiségi gyermekek nevelése esetén biztosítja az önazonosság megőrzését és
ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját.
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III. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei


Humán erőforrás
állás/fő

Munkakör
Óvodavezető

1

Óvodapedagógus

16

Gyógypedagógiai asszisztens

1

Pedagógiai asszisztens

2

Dajkák

8

Kertész

1

Óvodatitkár

1

Adminisztrátor

0, 5

Összesen:

30, 5

Az alaptevékenység ellátását segítő más intézményi szolgáltató révén
Logopédus

2

Fejlesztő pedagógus

1

Védőnő

2

Utazó gyógypedagógusok (SNI ellátáshoz)

3

A nevelőtestület képzettségi mutatói
Képzettség
Szakterület
Főiskola
óvodapedagógus
Konduktor óvodapedagógus
fejlesztő pedagógus
Szakvizsga
óvoda vezetői
mentorpedagógus

Résztvevők száma
16 fő
1 fő
2 fő
3 fő
3 fő

Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága












Fejlesztő pedagógia
Kézműves ötletek
Zenei fejlesztés
Tevékenység és személyiségfejlesztés
Korszerű mozgásfejlesztés
Mozgásfejlesztés integrált csoportban
Viselkedési- és beilleszkedési zavaros gyerekek fejlesztése
Komplex művészeti képzés
Gyermek- és családcentrikus nevelés az óvodában
Drámapedagógia
Pedagógus lelki egészségvédelme
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3 fő
1 fő
3 fő
1 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
3 fő
1 fő
7 fő















Az okos(koc)ka eszközcsalád fejlesztő pedagógiai alkalmazása
Magatartászavarok prevenciója az óvodai nevelésben
Belső értékelés, ellenőrzés az óvodában
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése
Játék az óvodában
Népi játék-néptánc
A gyermekrajz vizsgálat elmélete, gyakorlata
Elsősegélynyújtás az óvodában
Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben
Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására
Technikák a tanítással, tanulással kapcsolatos pszichés gátlások oldására
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pedagógiai segítése
Sajátos nevelési igényű gyermekek



Tárgyi erőforrás

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
5 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel.
Az óvoda épületét, udvarát, berendezését úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja a
gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsa egészségük megőrzését, nevelését, fejlesztését. A
gyermekek egészséges életmódját biztosítja a tiszta, gondozott, esztétikus csoportszoba, öltöző,
mosdó és udvar. A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő
játékeszközök állnak rendelkezésünkre. Fejlesztőmunkánkat biztosítják a már meglévő eszközök.
A következő eszközök, játékok, tárgyak egészítik ki az eszköz- és felszerelésjegyzékben
meghatározott készleteket:
 Hagyományos óvodai játékok, berendezési tárgyak a teremben és az udvari
mozgásfejlesztő eszközök.
 Különböző kézi szerek a mindennapi mozgásfejlesztéshez pl. labda, babzsák, kisebbnagyobb karika, szalag, bot, kendő stb.
 Mozgásfejlesztő játékok, tornaszerek.
 Nagyméretű tükör.
 Fejlesztő, érzékelő játékok.
 Hangszerek: furulya, metalofon, dob, ritmusbot, csörgők, triangulum, cintányér (kicsinagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek - óvodapedagógus által barkácsolt
ritmushangszerek stb.
 Képalakításhoz különböző méretű rajzlapok, színes papírok, festékek, színes ceruzák,
zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, viaszkréták, fonalak, anyagok, madzag stb.
 Plasztikai munkához agyag, gyurma, termések, kavicsok, szövőkeretek, fonalak stb.
 Esztétikus belső környezet, amely gyermeki és felnőtt alkotásokat egyaránt tartalmaz.
 Kerti munkához szükséges eszközök, szerszámok.
 Szakkönyvek közül elsősorban a program megvalósítását segítő kiadványokat részesítjük
előnybe.
Fejlesztés iránya:
 A mozgást fejlesztő termi, udvari játékok folyamatos bővítése, illetve szükség szerinti
cseréje, pótlása.
 A részképességeket fejlesztő játékok, eszközök, anyagok bővítése, állandó fejlesztése.
 Az SNI-s gyermek számára a fogyatékosság típusának megfelelő képességet fejlesztő
eszközök beszerzése szükség szerint.
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IV. A Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlődés lélektani és
nevelésfilozófia megalapozottsága, a fejlesztés célja
„A Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlődés és lélektani megalapozottsága révén fő
feladatának tekinti - a 3-7 éves gyermekek életkori - és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési
ütemének (érési jellemzőik) szem előtt tartásával:




Az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, testi, szociális és értelmi érettség
kialakulását.
A potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos
megszervezésével."
A tehetséggondozást.

V. Program nevelési feladatrendszere
1. Az egészséges életmód alakítása - mozgástevékenység
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek
testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése
biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a legteljesebb egészségi potenciáljának elérését,
azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a mindennapi élet alternatívái (életviteli helyzetei) közül
a legegészségesebbet válassza, az egészséget választó képességét kifejlessze. Az egészségvédő
potenciál fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti
igény kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások
visszaszorítását.
Az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az alábbi egészségfejlesztő
tevékenységek sorolandók:







testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés),
lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása)
szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.)
egészségvédő képesség fejlesztése.
a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak alakítása,
a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, egészségvédő
példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer) az iskola-egészségügyi szolgálattal
való együttműködés

Óvodai nevelésünk egyik alapvető feladata a gyermek testi és lelki szükségletének kielégítése.
Nevelőmunkánkkal elősegítjük a gyermek egészséges életvitel iránti igényének fejlődését, az
egészséges életmód alakítását. A helyes óvodai életritmus kialakításánál figyelembe vesszük a
családi szokásokat. Környezettanulmány során tájékozódunk a családok szociális helyzetéről, az
óvodába kerülő gyermek - otthoni - testi és lelki nevelésének feltételeiről. Családlátogatások
alkalmával közvetlenül is tapasztalatokat szerzünk a család egészséges életmódjáról.
Napirendünkben a megtervezett tevékenységeknek megfelelő helye és ideje van, ez fontos a
gyermek számára, mert feltétele az egészséges testi és szellemi fejlődésének.
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Minden tevékenységnél alapfeltételnek tekintjük a jó hangulatot, az oldott légkört, a kellemes
közérzetet. Elegendő időt biztosítunk az önkiszolgáló feladatok gyakorlásához és figyelembe
vesszük a gyermek egyéni szükségleteit, képességeit. A gyermek pozitív énképének alakulását
úgy is segítjük, hogy sikerekhez juttatjuk, ezáltal önállóbb lesz, nő önbizalma. A hátrányos
helyzetű gyermek esetében a hiányosságok pótlását, a hátrányok leküzdését és számára kellemes
testi – lelki állapot biztosítását különösen kiemelten kezeljük.
Az egészséges életmód alakításánál a következők a feladataink, a szülőkkel szorosan
együttműködve:








A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése.
A gyermek testi képességeinek fejlesztése.
A gyermek harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének elősegítése.
Mozgásigényének kielégítése.
Az egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges és biztonságos környezet biztosítása.
Speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi és lelki nevelési feladatok.

Gondozás
A gyermek a személyi tisztálkodással kapcsolatos szokásait már otthonról hozza. A folyamatos
ismerkedés során nagy hangsúlyt helyezünk a gyermek testi szükségleteinek megismerésére. Arra
törekszünk, hogy a gondozási teendők végzése közben pozitív érzelmi kapcsolat alakuljon ki
köztünk és a gyermek között pl.: mosakodás, fogmosás, fésülködés, orrfújás stb.
A fokozatosság elvének betartásával és a tevékenységek többszöri gyakorlásával tesszük
lehetővé, hogy a gyermek egyre önállóbban elégítse ki szükségleteit.
Az óvodába lépés pillanatától biztosítjuk az önálló testápolás, étkezés, öltözködés
szervezettségét. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel külön-külön, nagy gondoskodással
végezzük a teendőket, hogy megtanulja a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét. Ezért
néhány napig mindkét óvodapedagógus egész nap részt vesz a beszoktatásban és a dajkák is aktív
részesei ennek az időszaknak.
Testápolás
A testápolásnál a tisztaság belső igényének kialakítását tartjuk a legfontosabbnak. A
bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztántartásához, a WC használatához
megteremtjük a feltételeket, hogy a gyermek fokozatosan, segítséggel, majd önállóan végezhesse
teendőit. Mindezeket magyarázattal kísérjük, bemutatjuk, megmutatjuk neki. Megnevezzük a
test, különböző részeit, a térirányokat. Szükség szerint a tükörben is megmutatjuk a gyermeknek
a megnevezett testrészt, valamint a tükröt ellenőrzésre is használjuk. Tevékenykedés és
beszélgetés közben megismertetjük a gyermekkel a testápolást szolgáló eszközöket és azok
használatát pl.: fogkefe, körömkefe helyes használata. A fogkeféket szükség szerint cseréli a
szülő. Bepisilés esetén a kisgyermek ruháját a dajka átöblíti, és nylon zacskóba teszi. Az
ágyneműk, törülközők tisztán tartását és cseréjét a dajkák végzik.
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Étkezés
A gyermekek különböző táplálkozási szokásokkal jönnek óvodába. Ezt a szülők segítségével
megismerjük, és így kellő toleranciával fogadjuk el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást.
Folyamatosan ösztönözzük a „rossz evő”, válogatós gyermeket az ételek megkóstolására, majd
egyre több elfogyasztására (mindenféle kényszerítés nélkül).
Az étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) a napirendben meghatározott időpontban történnek. Az
étkezésekhez készülődve és közben megismertetjük a gyermeket az étkezéshez használt
eszközök fogásával, hordásával, célszerű mozgatásával. A rendszeres gyakorlás hatására fejlődik
a gyermek finommozgása pl.: a pohár fogása eleinte két kézzel történik, majd később, ahogy
erősödnek az ujjizmok, egy kézzel marokra fogva.
Odafigyelünk a szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítására, erősítésére éppen azért, hogy
elősegítsük a szem és a kéz koordinálását, így egy precízebb, finomabb mozgás jön létre pl.:
kiscsoportban a teríték meghatározott helyrevitele, a kanál, villa irányítása a szájhoz; középső
csoportban folyadéköntés kancsóból; nagycsoportban az asztalterítő összehajtása.
Megismertetjük a gyermeket étkezés közben az ételek illatával, ízével, színével, formájával,
majd az ételek pontos megnevezésével. Így fejlesztjük percepcióját (megismerő képességét),
szókincsét.
Terítésnél a térirányok fejlesztésére és az asztal esztétikus elrendezésére is nagy gondot
fordítunk. Mindig magyarázattal kísérjük, hogy mit hova tegyen pl.: Tedd a poharat a tányér
mögé!, A kanaladat a tányér mellé!, majd később az irányok megnevezése pl.: Jobb oldalra tedd a
kanalat!, Bal oldalra a szalvétát!
A nap folyamán a gyermek igényeinek megfelelően folyamatosan biztosítjuk a folyadékbevitelt,
szűrt víz formájában (csoportszobában, udvaron).

Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása
Az óvoda étrendjét a szülők segítségével kiegészítjük zöldséggel, gyümölccsel és
gabonafélékkel. A gabona tápláló, a gyümölcs frissítő, a zöldség tisztító hatású. Fontos, hogy a
gyermek rendszeresen fogyasszon nyers ételt, mert ez a rágóizmok erősödését segíti, a rágás
gyakorlását teszi lehetővé és így ügyesednek beszédszervei. Növeli a szervezet természetes
ellenálló képességét, fejleszti a gyermek íz-érzékelését. A fejlődés függvényében a gyermek
velünk együtt készíti el a különböző salátaféleséget. Ebben a folyamatban fejlődik a forma, a
szín, a tapintás stb. érzékelése is. Finommotorikán belül pl.: a vágás, szeletelés gyakorlása
közben a gyermek kézizom ereje, szem-kéz koordinációja is fejlődik. A feldolgozás közben a
sorba rendező képességét is alakítjuk. A cselekvő folyamaton belül egyéni és közös
sikerélményhez jut. A folyamat végén a gyermek mintaként szerepel a szülők számára.

Öltözködés
Ebben a tevékenységben is számítunk a szülőkkel való szoros együttműködésre. Akit szükséges
meggyőzünk arról, hogy a többrétegű öltözködés egészséges a gyermeke számára. A praktikus,
kényelmes öltözködés előnyös a mindennapi tevékenységek folyamán pl.: a ruha ne korlátozza a
gyermeket mozgásában, könnyen tudja le és felhúzni WC használat esetén.
A gyermeknek az óvodában mindennap van lehetősége az öltözködés gyakorlására pl.: udvarra
készülődés esetén, séták, kirándulások alkalmával, szervezett testmozgásnál, stb.. Ezeket a
tevékenységeket magyarázattal, segítségnyújtással kísérjük. Ezáltal a gyermek tapasztalatot
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szerez az öltözködés sorrendjéről, megnevezi testrészeit: hogy hova mit húz fel, melyik a ruha
eleje, hátulja, mindez a gyermekben a személyi zóna elülső és hátulsó részét rögzíti. Eljuttatjuk
őt odáig, hogy az egyéni hő-érzékelése alapján vetkőzik, öltözik. Ösztönözzük ruhája ki- és
begombolására, cipőfűzője megkötésére, ruhája összehajtogatására és helyrerakására.
Mindezekkel a műveletekkel fejlesztjük finommozgását, szem-kéz koordinációját és erősítjük
én-tudatát.

Pihenés
A pihenés feltételeit biztosítjuk:
 A napirendben meghatározott az időpontja, időtartama.
 Folyamatosan biztosítjuk a légcserét.
 A megfelelő fényvédelmet sötétítő függönnyel biztosítjuk.
 A legfontosabbnak tarjuk a nyugodt légkör megteremtését mesével, altató énekkel
(óvónő-gyermek), halk zenével.
 Pihenésnél az otthonról behozott plüss játékot, egyéb eszközt (párna, pelus stb.) az
ágyába viheti.
 A gyermekek megfelelő, kényelmes ruhában fekszenek le. A szűk nadrágot, szoknyát
stb., leveszik. A csatot, gumit kiveszik (kivesszük) a hajukból.

Mozgástevékenység
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A gyermek mozgásfejlettsége
képet ad az általános fejlettségi szintjéről (idegrendszeri érettségéről), a fejlődés tempójáról. A
gyermek mozgását nagymértékben meghatározza a lakótelepi környezet, mely kevés mozgásra ad
lehetőséget. Ezért fontosnak tartjuk a mozgásszegény életmód kompenzálását (kiegyenlítését), a
gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás), természetes
mozgásigényének kielégítését, egészségének, testi épségének védelmét, edzését. Mindezekhez
biztosítjuk az egészséges és biztonságos környezetet (elegendő játéktér, udvar, játékeszközök).
Célunk
 A természetes, harmonikus mozgás kialakítása.
 A testi, az érzelmi, és szociális képességek fejlesztése, a társra figyelés.
 A testséma kialakulásának segítése.
 A téri tájékozódás képességének fejlesztése.
 A nagymozgások fejlesztése.
 Az egyensúly képességének fejlesztése.
 A finommozgás fejlesztése.
 A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése.
 A szerialitás (sorrendiség) képességének fejlesztése.
 A motorikus (mozgásos) emlékezet fejlesztése.
Céljaink megvalósítása érdekében több színtéren (csoportszoba, tornatér, udvar és a természet)
minden gyermek számára, az óvodai nevelés minden napján változatos, játékos tevékenység
végzésére adunk lehetőséget.
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Feladataink
 A gyermek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése, az „énkép" kialakulásának segítése pozitív megerősítéssel.
 A rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakítása (egészség megőrzés).
 A mozgástapasztalatok folyamatos bővítése sok gyakorlással, a mozgáskészség alakítása
- eszközökkel is.
 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztési lehetőségeinek biztosítása.
 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek kibontakoztatása
(társra figyelés, alkalmazkodó képesség).
 A vizuális (látás) és a verbális (szóbeli) képességek feltételeinek megteremtése.
 Az egyes mozgások esztétikus kivitelezésére való törekvés.
 Az egyénre kidolgozott korrekció.
 A tehetséggondozás (a szülőkkel együttműködve).
A tehetség lehetőségének feltárása az egyéni adottságok, a mozgás aprólékos megfigyelésével,
majd annak elemzésével kezdődik. Ezt a folyamatot egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel
fejlesztjük és figyelembe vesszük a gyermek egyéni szükségletét, képességét és életkori
sajátosságát. Feladatainkat komplex módon valósítjuk meg.
Megvalósulás folyamata
A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. Feladatunk a rendszeres
mozgásra szoktatás, pozitív élmények, tapasztalatok megerősítése: a szükségletek kielégítésével,
az adottságok, képességek figyelembevételével. A gyermek számára az óvodai nevelés minden
napján változatos, játékos mozgásos tevékenység végzésére adunk lehetőséget. Amíg az időjárás
engedi, a mozgásos tevékenységek a szabadban folynak.
Nagymozgások pl.:
 fogójátékok
 verseny játékok különféle eszközökkel
Egyensúlyfejlesztő játékok pl.:
 ugróiskola
 labirintus játék
 gyűrűkarikán való mozgások
 gurulás a dombról
 egyensúlyozó gerendák használata
Finommozgást fejlesztő játékok: pl.: a gyermek által készített pillangók, papír- sárkányok, játék a
homokkal stb.
A tevékenységi formák során minden mozgáslehetőséget kihasználunk pl.: a környezet
megismerésén belül az állatok mozgásának utánzását, az énekes játékokon belül a különböző
mozgásformák alkalmazását. Ezáltal kedvezően befolyásoljuk a gyermek szervezetének
fejlődését is. Hozzájárulunk a légző és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és
izomrendszer teherbíró-képességének növeléséhez. Elősegítjük a harmonikus testi-lelki fejlődést,
a gyermek egészségének megóvását.
A testi képességek fejlődését biztosítjuk azzal, hogy a gyermeket megfelelően terheljük, és az
aktivitási szintjét változtatjuk. Lehetőséget biztosítunk a különböző mozgásformák sokszori
gyakorlására, segítséget nyújtunk a mozgáshoz kapcsolódó szabályok megtanulására. A
rendszeres eszköz és tornaszer alkalmazásával elősegítjük ezek biztonságos használatát, ezáltal
jobban eligazodik a térben, így a baleseteket is megelőzzük.
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A mozgáshoz kapcsolódó sokirányú gondozási tevékenységgel és a helyes szokások
kialakításával a gyermek komfortérzetét biztosítjuk:
 A teremben és az udvaron megfelelő réteges ruházata legyen.
 A szülők figyelmét felhívjuk a biztonságos és egészséges lábbeli használatára.
 A gyermeket arra szoktatjuk, hogy bizonyos helyzetekben legyen igénye a személyes
higiénére pl.: kézmosás, zsebkendőhasználat.
 Egész nap folyamán biztosítjuk a szellőztetést a teremben, a tornatérben.
 Tréningszerű játékokkal a helyes légzés technikáját javítjuk, rögzítjük.
 A mozgásos játékokhoz felhasznált eszközök naponkénti és alkalmankénti fertőtlenítését
biztosítjuk pl.: szervezett mozgás előtt a termet, tornateret feltörli, portalanítja a dajka.
 Rendszeresen elvégezzük a különböző csoportszobai és udvari mozgásos eszközök
ellenőrzését balesetvédelmi szempontból. Szükség esetén javítjuk, cseréljük,
 Kialakítjuk a csoportszobában a balesetmentes mozgásteret, az ehhez kapcsolódó
szabályokat, szokásokat rögzítjük.
 A szülők bevonásával szervezzük meg kirándulásainkat, programjainkat.
 A rendszeres örömmel végzett mozgással a gyermeket az egészséges életvitel
kialakítására szoktatjuk.
Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a
finommotoros manipulációig mindent magába foglal és az egész személyiség fejlődését elősegíti.
Kedvezően befolyásolja az értelmi és szociális képességek alakulását. A gyermek napirendjét
úgy alakítjuk ki, hogy az egész nap folyamán legyen megfelelő helye, ideje és eszköze a
mozgásos tevékenységre. A tevékenység és az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a
gyermek egyéni szükségletét, képességét és életkori sajátosságát, az aktuális fizikai, pszichikai
állapotát és a csoport összetételét. Az alapvető szabályok megtartása, betartása segítik a szociális
tanulást.
Mozgásfejlesztés területei:






szabad játék
mindennapos frissítő torna
az óvodapedagógus által szervezett fejlesztő tevékenység
gondozási és önkiszolgáló tevékenység
környezeti, zenei, vizuális tevékenységek, kultúraátadás

A mozgás fejlődését elősegítő tényezők:
 megfigyelés---> differenciált fejlesztés (képesség--> készség--> automatizáció)
 mozgásfejlődés folyamatos nyomon követése (fejlettségmérő lap)
A mozgásfejlesztést elősegítő eszközök:
Mászó-rács, csoportszoba asztalai, székei, ugróasztal, tornaszőnyeg, zsámoly, pad,
bújóhenger, body-roll, tükör, gumiszalag, füles labda, francia tornaszer elemei, KTK, stb.
Kézi szerek: kugli, tornabot, szalag, kendő, babzsák, maroklabda, léglabda, kosárlabda,
célba dobó játékok stb.
Udvari eszközök: mászókák, egyensúlyozó gerendák, rugós mérleghinták, homokozó,
labdabedobó stb.
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Mozgásfejlesztés: szabad játékban- a gyermek spontán, természetes mozgása
közben
Célunk: Minden gyermek megtalálja fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának megfelelő
mozgástevékenységet.
Szervezeti
forma, helyszín

Mozgásos tevékenységi formák

Képességek, készségek alakulása
-

Mozgástapasztalatok bővítése
Vizuális észlelés
Hallásészlelés

Egyensúlyérzéket
fejlesztő
játékok:
Pl.: egyensúlyozás padon, gerendán,
vonalon,
gurulás
dombról,
mókuskerekezés, ugróasztal stb.

-

Egyensúlyérzék
Testi képességek fejlesztése
Kondicionálás, edzés

Szem-kéz, szem-láb koordinációt
fejlesztő játékok:Pl.: labdajátékok,
célba dobások, ugróiskola stb.

-

Koordinációs képesség
Mozgás feletti tudatos kontroll
Térészlelés, téri tájékozódás
Szem-kéz, szem-láb koordináció
fejlesztése

-

Értelmi
struktúrák,
értelmi
képességek
Probléma-megoldó képesség
Figyelem koncentráció

-

Testséma

-

Szociális képességek

-

Verbális képességek
Észlelési területek integrációja

Természetes nagymozgások:
Pl.: csúszdázás, bújás, mászás stb.

Szabadon
választott,
spontán mozgás,
a csoport
Finommotorikát fejlesztő játékok:
szobában, az
óvoda udvarán, Pl.:
homokozás,
rajzolás,
kirándulásokon gyurmázás,
különböző
méretű
labdákkal való játék, építő játékok
stb.
Testséma fejlesztés:
Testismeret, testrészre koncentrálás
Vizuális észlelés fejlesztése:
Téri tájékozódás, tér irányok
Verbális fejlesztés
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Mozgásfejlesztés: az óvodapedagógus által szervezett tevékenység
Szervezeti
forma,
helyszín

Mozgás anyag
Mozgásos tevékenységi
formák

Fejlesztési feladatok
Képességek, készségek
alakítása

A fejlesztés, megvalósítás
üteme

Nagymozgások fejlesztése:
Járás,
futás,
ugrás, Én tudat,
Minden korcsoportban.
szökdelés, csúszás, kúszás, Mozgás tapasztalatok bővítése 3-4-5 éves korban nagyobb
mászás, függeszkedés
hangsúlyt kap.

Egyensúly
(statikusdinamikus) fejlesztés:
Állás,
járás,
szem-kéz;
szem-láb
koordináció,
keresztezett mozgás, ugrás,
támasz gyakorlatok, hossztengely körüli gurulás, body
roll henger gyakorlatok,
Szabadidőben: pörgő-forgó,
ringatózó, hintázó mozgás,
ugróasztal, labdajátékok

Egyensúly érzék
Rugalmasság
Mozgásészlelés
Minden korcsoportban.
Testi képességek
4-5-6 éves korban nagyobb
Fizikai erő
hangsúlyt kap.
Gyorsaság
Kondicionálás
Koordinációs képesség
Mozgás feletti tudat és kontroll
Térészlelés
Téri tájékozódás

Együttes
foglalkoztatási forma, a
Szem-kéz,
szem-láb
koordináció fejlesztés:
szobában, a
Labdagyakorlatok, dobások,
tornatérben, az járás-futás, szökdelés-ugrás,
mászás-függés
udvaron
csoport

Finommotoros
koordináció
fejlesztés:
Kéz-kézfej-kéz
láb-lábfej-lábujjai

Szem-kéz, szem-láb
koordinációs képesség
Értelmi struktúrák
Fogalomalkotás
Probléma-megoldó képesség

ujjai Finommozgás
Figyelem koncentráció
Emlékezet
(motoros, vizuális, verbális)
Testséma
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Minden korcsoportban.
4-5-6 éves korban nagyobb
hangsúlyt kap.

Minden korcsoportban
5-6-7 éves korban nagyobb
hangsúlyt kap

Együttes
foglalkozta-

Testséma fejlesztés:
1. testrészek ismerete:
- önmaga beazonosítása
- meghatározott testrészre
koncentrálás
- különböző testhelyzetekben a
testrészek megérintése,
mozgatása
- tárgy érintése, különböző
testrésszel

Szociális képesség:

2. személyi zóna alakítása
- oldaliság - a test jobb- bal
zónájának alakítása
- test elülső hátulsó zónájának
alakítása

Szabálytudatfeladattartás
Feladatmegoldó
képesség
Kreativitás
Oldaliság

viselkedésminták
tanulása
- társas kapcsolatok
Minden korcsoportban.
(alkalmazkodás,
5-6-7 éves korban
önuralom,
nagyobb hangsúlyt kap.
együttműködés,
tolerancia, siker,
kudarc elviselése)

tási forma, a Vizuális észlelés (percepció
fejlesztés):
csoport
- vizuális ritmus
szobában, a - alaklátás, forma-állandóság
- térpercepció- térbeli viszonyok
tornatérben,
fejlesztése
az udvaron
- saját test elhelyezése a térben
- irányok
- test mozgatása megadott
irányban

Vizuális
memória
Gestalt-látás

észlelés,
Minden korcsoportban
hangsúlyt kap.

Ritmusérzék
Tér- idő- dinamika
Hallás észlelés

Keresztcsatornák fejlesztése
Észlelési
integrációja

Verbális fejlesztés
- testrészek, térirányok, mozgatás
módja, szakszavak
- testrészek ismerete, funkciója,
test fogalom
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területek

Verbális képességek
Szókincsbővítés
Mozgásos tapasztalok
Nyelviszimbolikus
leképezés

Mozgásfejlesztés: az óvodapedagógus által szervezett tevékenységi forma
A mozgásfejlesztés anyagát az atlétikai, torna és a játékjellegű főgyakorlatokból állítjuk össze dr.
Tóthszőllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában c. segédkönyve alapján. A játékot, a
játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk. A játék, a mozgásfejlesztésen
belül sokszor megjelenik, a feladattól függően hol, mint eszköz, hol, mint cél. A
mozgásfejlesztés során alkalmat teremtünk speciális gyakorlatok beiktatásával a testalkati
deformitások (alaki rendellenesség) megelőzésére is. A tervezésnél mindig figyelembe vesszük a
helyi adottságokat, a csoport általános fejlettségét, a fejlődés ütemét. Lehetőséget biztosítunk
arra, hogy a gyermek egyéni tempójának megfelelően sokat gyakoroljon. Különböző nehézségű
differenciált feladatokat iktatunk be a prevenció érdekében. A feladatok kivitelezésénél több
szempontot veszünk figyelembe - "én-kép" fejlődése, esztétikus mozgásra való törekvés,
megfelelő minta, ösztönzés. A mozgásfejlesztés során azokat a készségeket és képességeket
fejlesztjük, amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését. A finommotoros
koordináció fejlesztése és a gyermek motiválása érdekében többféle kéziszert és egyéb eszközt
alkalmazunk, melyek hatására a gyermek képes lesz önállóan is változatos mozgásokat
létrehozni. Az oldaliságot a csuklón gumiszalaggal jelöljük.
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:








1.1.

A gyermek igényli, és szívesen végzi a mozgásos játékokat.
A kreativitási (probléma-megoldási) képességének fejlettségi szintjén képes önálló
mozgássorok kialakítására.
A torna és a mozgásos játékok által fejlődik:
 természetes mozgása,
 testi képessége,
 teherbíró képessége,
 az egyes szervek teljesítőképessége,
 finommotoros koordinációja,
 szociális képessége, társra figyelés,
Tud biztonsággal tájékozódni a térben, helyzetfelismerő, valamint döntés- és
alkalmazkodó képessége korának megfelelő szintre jut.
Kialakul esztétikus, harmonikus, összerendezett mozgása.
Személyiségének akarati tényezői alkalmassá teszik őt a kudarc nélküli iskolai tanulásra.

Az egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése

Az időjárás függvényében a lehető legtöbb időt a szabadban töltjük, így biztosítjuk a mindennapi
edzési lehetőséget. Ezáltal növeljük a gyermek ellenálló képességét, segítjük egészségének
védelmét, óvását, megőrzését. Fokozott figyelmet fordítunk, és egyben védjük is a nap káros
sugárzásától a gyermekek szemét, fejét, arcbőrét, a szülők által biztosított ellenzős sapkával
illetve fényvédő krémmel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az UV sugárzással kapcsolatos
előrejelzéseket, és ennek megfelelően intézkedünk.
Edzési lehetőséget biztosítunk az udvaron a különböző mozgásos tevékenységekkel:
versenyjátékokkal, szabályjátékokkal, futó-fogó játékokkal, labdajátékokkal; télen szánkózással,
csúszkálással.
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Az egészség védelmének egyik hasznos eszköze a „SZÍV KINCSESLÁDA PROGRAM”. Ez egy
válaszható, alternatív szív, egészségvédelmi óvodai nevelési program 6-7 éves gyermekek
számára. Ebben a programban a gyermek megismerkedik a szív egészséges működésével és
azzal, hogy a szívet aktív mozgással lehet edzeni, de pihenésre is szüksége van. Szorosan
kapcsolódik hozzá az egészséges táplálkozási igény kialakítása a „szívbarát” élelmiszerekkel,
ételekkel való ismerkedés. (Jelenleg a 7-es csoport óvodapedagógusai rendelkeznek szakirányú
képesítéssel).
Fontos feladatunk az óvodába kerülő gyermekről megtudni, hogy van e ritkán előforduló
betegsége (krupp, allergia, asztma, lábgörcs, cukorbetegség, epilepszia, gyógyszerérzékenység
stb.). Ilyen esetben a szülőkkel konzultálva, nagy gonddal, odafigyeléssel végezzük a teendőket.
Óvodánk orvosa és védőnője az SZMSZ-ben foglaltak alapján végzi tevékenységét. Az
egészséges állapottól eltérő esetekben a szülőket tájékoztatjuk, pl.: fokozott köhögés, orrfújás. A
megbetegedett gyermek (láz, hasmenés, hányás, kiütés rosszullét) szüleit azonnal értesítjük és
addig, amíg a szülő meg nem érkezik fokozottan odafigyelünk, gondoskodunk róla. Az
egészséges életmódra nevelés fontos eleme a betegségmegelőzés, a prevenció. Ennek érdekében
tervezzük az olyan előadók, szakemberek meghívását, akik ismereteik átadásával segítik a
szülőket és az óvodapedagógusokat.

1.2.

Az egészséges és biztonságos környezet biztosítása

Az óvodánkban lévő tárgyi környezet megfelel az egészségügyi előírásoknak. Lecseréltük a
csoportszobákban és az öltözőkben a bútorokat esztétikus, nyugtató színharmóniát árasztó,
természetes anyagokból készült berendezési tárgyakra, kiegészítőkre. A gyermeknek jó
közérzetet biztosítunk, ezért úgy alakítottuk ki a csoportszobákat, hogy azok barátságosak,
otthonosak, esztétikusak lettek. Az erős napsütés ellen a termeket függönnyel védjük. Arra
törekszünk, hogy a termekben minél több zöld növény legyen, mert ez a természetességet,
otthonosságot tükrözi.
A csoportszoba több funkciót tölt be, ezért alkalmassá tettük a gyermek számára a szabad játékra,
különböző tevékenységek végzésére, az étkezésre, pihenésre. Az elmélyült tevékenységekhez
nyugodt légkört és környezetet teremtünk. A párhuzamosan végezhető tevékenységekhez
biztosítjuk a megfelelő eszközöket, helyet, időt és a szabad választás lehetőségét. Létszámtól
függően alakítunk ki elkülönített részeket a mozgásos játékokhoz, valamint természetsarkot,
ahová kincseiket gyűjthetik és gondozzák a növényeket.
Az öltözőkben minden gyermek számára van külön jellel ellátott hely a ruháknak és cipőknek. A
mosdóban a megfelelő méretű eszközökkel segítjük a gyermek szükségleteinek kielégítését.
Mindenkinek biztosítunk külön, saját jellel ellátott törölközőt, fogmosó felszerelést, ágyneműt. A
fogkefét és a fésűt a szülők biztosítják.
Büszkék vagyunk a virágos, zöld növényekkel beültetett, tágas óvoda udvarunkra. Törekszünk
arra, hogy az udvar minél tisztább, biztonságosabb legyen. Igyekszünk minél több időt tölteni a
szabad levegőn. Folytatjuk a csoportszobák előtti terasz befedését, hogy a gyermekek rossz idő
esetén is a szabadban játszhassanak. A mászókák nagy része természetes anyagból készült. Az
udvaron minden csoportnak van egy állandó, meghatározott helye, saját homokozóval. Középen
egy nagy füves dombterületen remek lehetőség nyílik a különböző mozgásos játékhoz, a betonos
részen pedig lehetőséget biztosítunk az aszfaltrajzoláshoz, ugróiskolához stb.
Különböző vizuális tevékenységet végezhet a gyermek a teraszon pl.: rajzolhat, gyurmázhat,
festhet, barkácsolhat. Játszhat gyakorló, szimbolikus (jelképes) szerepjátékot, szabályjátékot, és
kezdeményezhet énekes és dramatikus játékot.
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1.3.

Speciális gondozási és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok

A gyermek, fejlődő személyiség. Fejlődését genetikai adottságok, az érési folyamat és a spontán,
ill. a tudatos környezet együtt határozza meg. E három tényező hatására a gyermeknek sajátos,
életkori szakaszonként, egyénenként változó testi és lelki szükséglete van. Az óvodapedagógus
elfogadó, segítő, jelző szerepet tölt be, ha a gyermek testi, lelki fejlődésében negatív változás
történik. Feladatunk a szülővel együttműködve, az óvodai tevékenységi formákba építve a
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
A logopédiai szűrést, a beszédhibák és hangképzési zavarok javítását, valamint a diszlexia
megelőző terápiákat az óvodánkban a kihelyezett logopédusok, a részképesség zavarok oldását,
megszüntetését, prevencióját, korrekcióját a fejlesztő pedagógus és a csoport óvodapedagógusai
végzik.
Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységeink












Mindennapos testmozgás biztosítása szabad levegőn is.
Mozgásfejlesztő eszközök egész napos spontán használata.
Kirándulások, séták.
Úszásoktatás (szülői igény alapján).
Gyümölcs-, és zöldségnapok, salátakészítés.
Egészségnap (hét) szervezése.
Szív kincsesláda program a nagycsoportosoknál.
Szűrt víz ivása.
Magvak, fűszernövények csíráztatása, fogyasztása minden csoportban.
Szülői fórum szervezése különböző egészségvédő szokásokról, betegségek megelőzéséről
szakemberek meghívásával.
Dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program.

A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program tevékenységei
Szabad beszélgetések, a mesélés a dohányzást megelőző magatartásra nevelésnek is egyik
eszköze. A mese olyan legyen, amely az állatvilághoz, a növények életéhez vagy a gyermeki
élethez kapcsolja a nem-dohányzó magatartás szépségeit. Olyan mesékről lehet szó, amelyekben
a helyes magatartás "pozitív" élményei jelennek meg.
A gyermek fejlődésének várható jellemzői óvodáskor végére









Képes lesz mozgását, viselkedését, testi szükséglete kielégítését szándékosan irányítani.
A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermek önállóan, vagy kis segítséggel,
felszólítás nélkül tisztálkodik.
Vigyáz a tisztálkodási eszközökre és azokat a helyére teszi.
Önállóan használja zsebkendőjét, köhögéskor, tüsszentéskor karját, kezét vagy
zsebkendőjét a szája elé teszi.
Önállóan dönti el, hogy mennyi ételt fogyaszt, és önállóan önt kancsóból.
Készség szinten használja a kanalat, a villát és segítséggel a kést.
Esztétikusan terít meg és kulturáltan étkezik.
Étkezés közben halkan beszélget asztaltársaival.
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Önállóan, vagy kis segítséggel öltözik.
Ruháját tudja ki- és begombolni, a cipőfűzőjét megkötni.
Ügyel saját ruhája esztétikájára, és kialakul az igénye az esztétikus megjelenésre.
Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordinációja, finommotorikája (finommozgás), téri
észlelése, téri tájékozódása, térbeli mozgásfejlettsége, testsémája.
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb lesz.
Környezetében igyekszik rendet tartani, és óvja azt.

2. Érzelmi, az erkölcsi nevelés és az értékorientált közösségi nevelés
Óvodánk lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas szükségleteit.
A gyermek társas környezetével való kapcsolata közvetítésünkkel valósul meg. Arra törekszünk,
hogy a kapcsolat a gyermek - gyermek, és a gyermek - felnőtt között egymásra figyelő,
együttműködő legyen. A társadalmi környezet - az örökletes tényezők mellett - a fejlődés egyik
meghatározó forrása. A gyermek érdeklődésére, aktivitására támaszkodva nemzeti értékeinket
(hagyományokat, szokásokat) átadjuk, hagyományokat közvetítjük pl.: fotók nézegetésével,
zenehallgatással, az internet adta lehetőségek felhasználásával stb.
Lehetőséget teremtünk, hogy a gyermek megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a
szülőföld, a hazai táj, a népi, a helyi, a családi hagyományok, a szokások és a tárgyi kultúra
értékeinek megismerését, és a tapasztalatszerzést szolgálja pl.: kirándulások, ünnepek és gyűjtött
tárgyak. A gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük. A nehezen
szocializálható (csoportba „illeszthető”, nevelhető) lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi
szinten álló, érzékszervi, értelmi hátránnyal küzdő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű – tehetséges - gyermek nevelése
speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő szakember
(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus stb.) közreműködésével.
Elsődleges szocializáció
A szocializáció, egymás felé irányuló folyamat, ezért meg kell ismernünk a gyermek családi
nevelését. Ennek egyik eszköze a Személyiséglap, (SNI-s gyermeknél a szakértői, orvosi,
gyógypedagógiai szakvélemény) és a családlátogatás. Tavasszal lehetőséget adunk a
családoknak, hogy betekintsenek óvodánk életébe. Bölcsődébe járó gyermeknél a gondozónőkkel
érdeklődő beszélgetést folytatunk. Az ön-azonosság érdekében a gyermek bölcsődei jelét
feljegyezzük, hogy lehetőség szerint az óvodában is ezt a jelet kapja. Beszoktatás előtt
augusztusban lehetőséget biztosítunk a családoknak tájékozódó, ismerkedő, játszó órákra. Ez idő
alatt megismerkednek velünk, a dajkákkal, az udvarral, a csoportszobával, mosdóval, az
öltözővel, valamint a gyermek óvodai jelével. Ezáltal a család az óvodánkról érzelmi
benyomásokhoz jut, mellyel megkönnyítjük az óvodába lépés első pillanatait. Beszoktatásnál
mindkét óvodapedagógus és a dajka (a csoport igénye szerint) egész nap a csoporttal van. A
beszoktatás, az átszoktatás a szülővel együtt fokozatosan csökkentett idővel történik.
A beszoktatás idején összegyűjtött információk kiegészülnek a gyermekről szerzett napi
tapasztalatokkal. Számunkra ezek az információk adják az egyszemélyi és a társas kapcsolatok
fejlesztésének feladatait.
A gyermek érzelmi biztonságát fokozzuk azzal, hogy a pihenéshez használt tárgyait behozza pl.:
kispárna, takaró, pelus, plüssjáték stb., így segítjük őt, hogy biztosabb érzelmi alappal nyithasson
kortársai és az új környezet felé, valamint megkönnyítjük a szülőtől való el-leválást.
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Másodlagos szocializáció
A Köznevelési Törvény értelmében 3 éves kortól napi 4 órát, 5 éves kortól napi 5 órát kell a
gyermeknek óvodai foglalkozásban részt venni. Kiemelt feladatunk a gyermek óvodába lépésétől
a szocializációs folyamat tudatos, szakszerű irányítása, szervezése. A gyermek az „én”-től, a
„mi” tudatának kialakulásáig közösség tükrében jut el.
A gyermek az „én-központúsága" alapján elsősorban önmagára képes figyelni, de emocionális
(érzelmi) alapon fokozatosan tudjuk fejleszteni azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével
képessé válik nem csak önmagával, hanem másokkal is törődni pl.: a napi munka folyamatában
az önkiszolgálástól a közösségért végzett munkáig. A társas kölcsönhatások milyensége
határozza meg gyermek személyiségének alakulását. Nem mindegy, hogy a gyermek a feléje
irányuló társas reakciókból mennyi megerősítést vagy elutasítást kap viselkedésére vonatkozóan.
A fölé- alá- mellérendeltség élményét hányszor éli meg. Az óvodai élet szervezése segíti a
gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl.: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a
figyelmesség) és az akaratának, ezen belül önállóságának, önfegyelmének, kitartásának,
feladattudatának, szabálytudatának, fejlődését és a szokás- és normarendszerének megalapozását.






Folyamatos odafigyeléssel elfogadtatjuk önmagával-önmagát, majd pozitív helyzeteket
keresünk pl.: beszélgetés élményeiről.
A gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére neveljük.
Teret engedünk önkifejező törekvéseinek, és a tehetség kibontakozásának.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy elfogadtassa pozitív „én-képét" a csoport tagjaival is
pl.: meséltetés elalvás előtt.
A felé irányuló óvodapedagógusi védő odafordulást fokozatosan szűkítjük, amíg nem
képes társai ötleteit elfogadni, társaival együttműködni.

Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok a játék közben fejlődnek.
 Szimbolikus-szerepjáték: a szerepek kiosztása és a történet megbeszélése során
erősödnek a gyermek érzelmi, akarati képességei és gyakorolja az együttműködést,
alkalmazkodást.
 Szabályjáték pl.: a szabályok elfogadása, betartása; gyermekek által létrehozott szabályok
elfogadása, betartása kapcsán.
 Konstruáló játékot az együtt végzett barkácsoló tevékenységben gyakorolhatja, a közös
örömön túl a segítségnyújtás pozitív élményét is megtapasztalja a gyermek.
 Gyermekmunka menetén belül pl.: a másokért végzett munka örömét élheti meg.
Szocializációs nevelésükben meghatározó a gyermek és a mi kapcsolatunk minősége (empátiánk
és elfogadó képességünk). Partneri kapcsolatunk érzelmi biztonságot nyújt a gyermek számára,
amely nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé és a konfliktushelyzetek kialakulását is
csökkenti. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell (minta) értékű az
óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak kommunikációja (beszélgetés), bánásmódja és
viselkedése. A társas kapcsolatok fejlesztése érdekében szervezzük a gyermek életrendjét, azon
belül a közös tevékenységeket, egyéni és kori (3-7év) sajátosságok alapján. Az óvodai nevelés
egészében a közösségfejlesztés érdekében tudatosan alkalmazzuk a különböző pedagógiai
módszereket. Olyan programokat szervezünk az intézményben és azon kívül, hogy a
gyermekekben a „mi tudat” erősödjön, elmélyítse a közösségi érzelmeket és a gyermekek közötti
társas kapcsolatokat.
Az egyéb ismétlődő közös tevékenységek beépülnek óvodánk és a csoportok
hagyományrendszerébe, melyek mélyítik az összetartozás érzését.
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Hagyományok
A hagyományok ápolása számunkra a kollektív örömélmény átélésének fontos színtere. Közülük
azokat, amelyeknek anyagi vonzata van – kizárólag szülői igény alapján és az SZMSZ-ben
meghatározott feltételek szerint tudjuk biztosítani.
Óvodánk hagyományai
 Szüreti mulatság, táncházzal.
 Mikulás
 A Karácsony véleményünk szerint családi ünnep, ezért óvodánkban csak hangulati
előkészítést szervezünk: karácsonyi hangverseny, kismesterségek délutánja szülőkkel,
karácsonyi jelenetek a nagycsoportos gyermekek előadásában.
 Egészség hét szervezése – kóstolok, fogápolás, mozgás, lelki egészségvédelem
(drámajátékkal), rajzverseny.
 Farsang - télbúcsúztató jelmezben, táncházzal, népi játékokkal.
 Húsvét – tojásfestés, locsolkodás.
 Anyák napja - szülők és nagyszülők köszöntése.
 Gyöngykagyló nap – Családi nap (ügyességi játékok, kézműves foglalkozások, sport
bemutatók, táncház, (légvár).
 Nagycsoportosok búcsúja az óvodától - a csoportok egyénileg szervezik.
 A volt óvodások találkozója - 5 évenként.
Jeles napok
 Állatok világnapja
 Víz napja
 Föld napja (egyben hagyomány is: virágpalánta- vásár és ültetés)
 Madarak, fák napja
A jeles napok alkalmával a gyermeket a szűkebb és tágabb környezete felfedeztetésével,
megismertetésével a tudatos természetszeretetre, a természet megóvására is neveljük a családok
aktív bevonásával (gyermekmunkákból kiállítás, óvoda díszítése, óvodaudvar szépítése,
virágvásár, kirándulás, séták).
Csoporton belüli hagyományok
Egyéni módon szervezik a csoportok, de módszerként is alkalmazzuk az én-kép kialakítására, a
reális én-kép erősítésére és az én-határok megtapasztalására.
 születésnap
 névnap
Az ünnepeknél és köszöntőknél figyelembe vesszük a szülők vallási, ideológiai nézetét, nemzeti,
etnikai hova tartozását.

Óvodán kívüli hagyományok
 A kerületi intézmények által szervezett programokon való részvétel (kiállítások,
bábszínház, könyvtárlátogatás, kerületi szakmai munkaközösség által szervezett
programok).
 A kerületi iskolák által szervezett programokon való részvétel (ünnepi műsorok,
iskolalátogatás, rajzverseny).
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Az egészségvédelmet, egészségmegőrzést segítő programokon, a családokkal közösen
való részvétel (sportnapok, egészségnap).

Távolabbi környezetben szervezett kirándulásaink
Kirándulásaink célja az ismeretek bővítésén túl, hogy a járműveken gyakorolják a helyes
alkalmazkodó viselkedést.
Különösen fontosak a kirándulások azért, mert így a gyermek bőrérzékeléssel kerül kapcsolatba a
növényekkel és az állatokkal.
Csoportjainkban gyakran találkozunk egyéni bánásmódot igénylő, szenzibilis, (finoman érző,
fogékony) tehetséges gyermekkel, akire ezek a közös, örömteli kirándulások rendkívül erős
hatást gyakorolnak, és élményeit gyorsan realizálja pl.: festés, rajzolás, játék menetén belül.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek által gyűjtött különféle természeti anyag, pl.: kő, kéreg, levél
stb. hazaszállítását, melyen keresztül a gyermek társas kapcsolata fejlődik. Pl.: az átalakítás
elképzeléseiről mesél a gyerekeknek, és ebben együtt tevékenykedhetnek. A társas
együttműködés közben tanulják meg az egymás felé fordulást, az értelmes szeretetet. Azért, hogy
az örömteli együttes élményeket a gyermek újra átélje, fotó- és videofelvételeket készítünk.
Tágabb társadalmi környezet
Megfigyeléseink alapján a gyermek rengeteg vizuális információval (negatív, pozitív) jön
óvodába (tv, videó, PC, okostelefon, tablet, plakátok). A feldolgozáshoz szükséges tapasztalatai
és verbális ismerete nincs meg, ezért nem képes az új benyomásokat a felnőttek (szülők,
óvodapedagógus) segítsége nélkül feldolgozni.
Feladatunk a gyermek társas környezetben való biztonságos eligazodásának segítése, az egyes
esetek tapintatos megbeszélése, és ötletek adása az élmények feldolgozására pl.: rajzolás,
gyurmázás, festés, beszélgetés stb.
A gyermek és társas kapcsolatának jellemzői az óvodáskor végére
Az óvodáskor végére a gyermek szociálisan éretté válik az iskolára. A szociálisan egészségesen
fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai
légkör ezt lehetővé teszi.
A szociálisan érett gyermek
 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését.
 Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, munkatempójának,
önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek.
 Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelés célja, feladata az egész gyermeki
személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.
 A nagycsoportos gyerekeket megkérdezzük Az Elvárás – és elégedettség kérdőíven az
óvodával és a társakkal való érzéseiről. (Lásd 6 sz. melléklet)
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A játék szerepe a szocializációs folyamatban
A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a játékkal kapcsolatos szülői szemléletformálás
megkezdésére. A modellnyújtás mellett lehetőség adódik a pedagógiai helyzetek rövid
indoklására, a játék fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is. Így a szülő közvetlen
tapasztalata által éli meg a játék fontosságát, a benne rejlő nevelési lehetőségek megragadását. A
játékban az óvodapedagógus tudatosan megengedő, támogató, biztonságot adó jelenléttel boldog
atmoszféra (a környezet hangulata) teremtésével és a játék közösen elfogadott normáinak indirekt
(rejtett, közvetett) képviseletével vesz részt. A játék során a gyermeket az óvodai normarendszer
elfogadására motiváljuk.
Tudatosan alkalmazzuk a konfliktus megelőzés módszereit: a közös szabályok kialakítását, az
értékelési szempontok tudatosítását, a pozitív példák megerősítését, a következetességet,
melyeket a gyermekkel és a szülőkkel közösen formálunk. A gyermeki véleménynyilvánítást és
döntőképességet erősítjük. Az épületen belüli és udvari szabályokat folyamatosan ismételjük.
Különös figyelmet fordítunk a konfliktushelyzetek megoldására. A gyermekek közötti
konfliktusokat, azok okait felismerjük, helyesen értelmezzük, hatékonyan kezeljük és a
gyermekeket a konfliktusok kompromisszumos megoldására ösztönözzük.
Kihasználjuk a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. Lehetőséget biztosítunk a gyermekek
számára a helyes viselkedési normák, a mintaként szolgáló cselekvések, a kommunikáció,
együttműködés megismerésére, gyakorlására, elsajátítására.
A nemi sztereotípiák erősítését kerüljük, de a nembeli különbözőségekből fakadó sajátos
értékeket erősítjük (pl.: fiúk előzékenységét, udvarias viselkedését dicsérjük; a gondoskodás,
divat iránti érzékenység mindkét nemnél megjelenhet).
 gyakorló játék
Mozgásos, manipulációs, verbális játék- a 3-4 évesek tipikus játéka. Általában egyedül vagy
egymás mellett játszik a gyermek, ez a játék későbbi életkorban is megtalálható pihenésképpen.
A gyakorló játék során átéli a gyermek az alkotás örömét, fejlődik kreativitása,
megfigyelőképessége, gondolkodása, nagy- és finommozgása, beszédszerve.
Nevelési feladatunk: a közös alkotásoknál, hogy a megtervezéstől a megvalósulásig jusson el a
gyermek. Így fejlődik türelme, kitartása, kortárskapcsolata.


szimbolikus és szerepjáték (színlelő- szerepjáték, fantáziajáték, bábozás,
dramatizálás, alkotójáték, barkácsolás)
A gyermek felfedező hajlama, kíváncsisága, tevékenységi vágya, a felnőtthöz való hasonlítás
igénye, szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emeli a játékot. A gyermek
fejlődésében elsősorban a szociális tanulásnak van nagy jelentősége, így tanulja meg az erkölcsi
értéket és a társadalmi együttélés szabályait.
Feladatunk:
 A gyermeki szerepjátékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, a
fogalomalkotás segítségével, a beszéd prozódiai (l.: szómagyarázat) elemeinek
gazdagításával.
 A kontextusos beszéd (l.: szómagyarázat) szóbeli kapcsolatteremtés kialakításának
segítése.
 A szimbolikus-szerepjáték során fejleszteni a gyermek önuralmát, akaratát,
szabálytudatát, erkölcsi értékét.
A játék során fejlődik a gyermek szervezőképessége, önismerete, alkalmazkodóképessége.
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 szabályjáték
Elsődleges feladatunk, hogy figyelembe vegyük a csoport kori- és egyéni sajátosságait.
Másodlagos feladatunk, hogy minél több ilyen játékot szervezzünk, ahol a helyes magatartási
formákat gyakorolja a gyermek (pl.: türelem, kitartás, akaraterő, mértéktartás, szerénység,
eredményre törekvés). A csoportos és csapatjátékban fejlődik közösségi érzése, felelősség- és
feladattudata.
Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére
 A gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él.
 Korának megfelelő mértékben empatikus (együtt érző), szolidáris (egyetértő) játszótárs,
csoporttárs.

3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
3.1 Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelvi nevelés óvodai életünk minden tevékenységének közvetítője, kifejezőeszköze. Az
anyanyelv fejlesztése, művelése, és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása az óvodai
nevelőtevékenység egészében jelen van.
Célunk: Az anyanyelv megismerésére, megbecsülésére, szeretetére, az érthető, választékos
beszédre nevelés.
Feladatunk:
 Az új gyermek beszédfejlettségének felmérése, családi hátterének megismerése
(családlátogatás, beszélgetés, fejlettségmérő lap).
 A csoport átlagos nyelvi fejlettségének szem előtt tartása a különböző tevékenységi
formák fejlesztése során.
 Az aktív és a passzív szókincs fejlesztése spontán és irányított beszélgetéssel.
 A tapasztaláson alapuló megismerés és az információszerzés sokoldalú biztosításával, a
gyermek aktív, passzív szókincsének mennyiségi és minőségi gyarapítása. Ezzel
párhuzamosan a fogalmak körének és tartalmának bővítése.
 Új fogalomrendszer kialakítása, a beszéd, a mondatalkotás aktivizálása, kontextusos
beszéd gyakorlása (pl.: meséltetés).
 A beszédészlelés, - értés, szóbeli emlékezet fejlesztése, a folyamatos összefüggő tiszta
beszéd és a nyelvi kifejezőkészség kialakítása.
 Különös gondot fordítunk az ingerszegény környezetben élő, ill. a hátrányos helyzetű
gyermek beszédfejlesztésére és a kiemelten fejlett beszédkészséggel rendelkező gyermek,
nyelvi kultúrájának fejlesztésére.
 A beszédhibás gyermeket a logopédussal együttműködve fejlesztjük, csak a megfelelő
szituációban javítjuk.
 Az irodalmi anyagot, mely az anyanyelvi nevelés fő közvetítője, a kori nyelvi fejlettség
figyelembevételével és az igényességre törekedve állítjuk össze.
 Fejlesztjük és figyeljük saját nyelvi műveltségünket, hisz a gyermek számára nyelvi
közvetítésünk minta, példaértékű.
 A mindennapi életbe beépítve napi gyakorisággal adunk helyet a különböző anyanyelvi
játéknak, mondókázásnak, verselésnek, mesélésnek, mely az adott életkornak, fejlettségi
szintnek megfelelő keretek között történik.
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A migráns gyermek differenciált támogatása a magyar nyelv elsajátítása érdekében
A fogalmakat pontosan, a 3-7 éves korosztály fejlettségéhez igazodva, példaértékűen
használjuk.

A gyermek beszédkedvét, beszédaktivitását oldott, családias légkör megteremtésével
ösztönözzük, aktivizáljuk. Fontos, hogy legyen időnk, módunk a gyermek meghallgatására, a
gyermek kérdéseinek igényes megválaszolására. A szülőket is motiváljuk arra, hogy igényeljék a
mindennapi beszélgetést, mesélést, verselést, mert ez - az anyanyelvi nevelésen túl - jótékonyan
befolyásolja a gyermek-szülő közötti kapcsolatot. Főként szülői értekezlet témájaként hívjuk fel
a szülők figyelmét a gyermekre zúduló, ellenőrizhetetlen képi és hanghatásokra (média). A
feldolgozatlan benyomások negatívan befolyásolhatják a gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését.
3.1.1.Kommunikációs készségek kialakítása
Programunk lehetőséget biztosít a szocializáció szinterein keresztül a sokoldalú, aktív
ismeretszerzésre és a verbális, kommunikációs fejlesztésre. A gyermeki magatartás és a nyelvi
fejlődés alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más
dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A kommunikáció a beszéd és a
gondolkodás egyik kifejeződése.
A kommunikáció által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága,
gazdagodik ismerete, kapcsolata, fejlődik beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája. Már óvodás
korban fontosnak tartjuk a kommunikáció mellett a metakommunikáció (pl.: hangsúly)
használatát, hiszen a kettő elválaszthatatlan egymástól, kiegészíti, helyettesíti, mélyíti, vagy
semlegesíti egymást. A non-verbális kommunikáció (mimika, arcjáték, pantomimika, testjáték)
érzelmeket tükröz, mely színesebbé, hitelessé teszi a verbális közlést.
A metakommunikációs és non-verbális jelzések tréningezése fontos eszköz és módszer, valamint
gyakorlási lehetőség pl. a megkésett beszédfejlődéssel küzdő gyermeknél.
Alapelvnek tekintjük a kommunikációs helyzetek kialakításában a gyermek egyéni fejlettségi
szintjének figyelembevételét:
 A gyermek beszédkészségét.
 A gyermek beszédértését.
 Az egymást meghallgató és egymáshoz beszélő társak beszédkedvét (felnőtt-gyermek;
gyermek-gyermek).
 Anyanyelvi szókincsét.
 Hangzásbeli és szövegszerkesztési sajátosságainak tapasztalati ismeretét, használatát.
A kommunikációs nevelés átfogja óvodai életünk minden területét, tehát részint közvetítő,
részint céltevékenység is az óvodai nevelésünk sokszínű tevékenységrendszerében. A különböző
tevékenységek során, olyan derűs légkőrt alakítunk ki, amelyben a gyermekek természetes
közlési vágya, kapcsolatteremtő képessége fejlődik. Tudatosan ösztönözzük a gyermekek egyéni
és egymás közötti kommunikációját.
A kommunikációs nevelésünk célja:
 A gyermek beszédkedvének felkeltése.
 A kreatív interakciós (problémamegoldás a kölcsönös viszonyban) képességek
megalapozása az általunk megteremtett nevelési szituációkban.
 A kommunikációs játékok beépítése a mindennapi életbe, korcsoporttól függetlenül, de
alkalmazkodva a gyermek életkori sajátosságához.
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A kommunikációs kudarcok kialakulásának megelőzésével az iskolai alkalmasság
elősegítése.
Ez azt jelenti, hogy a gyermek számára megteremtjük azokat a nevelési szituációkat (pl.: játék,
élethelyzetek), melyen belül utánzáson alapuló biztonságos norma ismeretre, gyakorlatra és nagy
mintakészletre tesz szert.
Feladatunk
 Az óvodába érkező gyermek családjának, beszédkultúrájának, miliőjének (környezet)
ismerete, tavaszi nyílt nap, családlátogatás.
 A családi nevelés hiányosságainak kiegészítése.
 Hátrányos helyzetű gyermek segítése.
 A verbális és non-verbális eszközök kommunikációban történő gyakorlása.
 Az egyéni képességekhez igazodó felzárkóztatás, tehetséggondozás.
 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció, különböző formáinak alakítása beszélő
környezettel, helyes minta- és szabálykövetéssel (csak a megfelelő szituációban javítva).
 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek
természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek
meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása, a válaszokra való igény kialakítása.
 A személyiség pszichés (lelki) beállítódásának megalapozása.
A partneri viszony meghatározza az alá-, fölé- és mellérendeltségi helyzetekben zajló
kommunikáció jellegét, ezért személyiségtréningekkel (pl.: szituációs játékok, szimbolikusszerepjátékok) nem csak a kommunikációt, hanem a szociális érzéket is pozitív irányba
fejlesztjük.
A napi tevékenységekben és a játékban időt, lehetőséget biztosítunk a beszélgetésekre,
kezdeményezően példát mutatunk az interaktív kommunikációra. Az egymásra figyelést, a másik
fél mondanivalójának meghallgatását gyakoroltatjuk a gyermekekkel.
Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére követendő mintát nyújtunk a gyermekek és
szüleik számára a digitális eszközök funkcionális használata terén.
A személyiség-tréning gyakorlási lehetőségei:







Spontán kommunikációs helyzetek (pl.: a gyermek egyéni élményeinek megbeszélése
közben, különféle alkotó tevékenységben, szimbolikus szerepjátékban stb.).
Tervezett, de nem kifejezetten kommunikációs feladatra épülő tevékenységek (pl.: énekzene).
Kommunikációs és metakommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a tükör előtt
(helyzetgyakorlatok, szituációs játék, pantomim játék stb.).
Kommunikációs és metakommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a tükör
nélkül (pl.: lovagoltató, höcögtető játékok stb.).
Kommunikatív kapcsolatok ápolása, kommunikációs stratégiák (pl.: megbeszélés, érintős
mondókázás stb.).
Meghitt helyzetek megélése (pl.: mesehallgatás, ünnepek).

A fejlesztés és a korrekció szinterei:
 spontán beszélgetések
 hallási figyelem játékos fejlesztése
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a beszédszervek játékos ügyesítése, erősítése
passzív és aktív szókincs bővítése
vers és mese élményszerű, esztétikus előadása
szimbolikus- szerepjáték

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
 Gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő
tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni.
 Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.

3.2. Értelmi nevelés
Célunk a tanulási motívumok fejlesztése:
 A megismerési vágy felkeltése, a természetes kíváncsiság és a tudásvágy táplálása.
 A felfedezési vágy felkeltésére, melynek alapja a felfedeztető tanulás, a
problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata.
 Optimális teljesítmény, a tudásvágy kialakítása a következetes és reális értékeléssel.
 A tanulás értelmének megmutatása olyan játékos és egyéb helyzetekben, mikor a
gyermek megtapasztalhatja tudása gyakorlati hasznát, érzékelve saját változását és
fejlődését.
Célunk az értelmi képességek fejlesztése:
 A megismerés képességeinek fejlesztése, mint a megfigyelés, a kódolás képessége, a
kísérletezés, az elemzés és érvelés.
 A beszéd, a kommunikáció fejlesztése, melynek alapvető funkciója a kivitelező
tevékenység, a megismerés, a gondolkodás és a tanulás szolgálata.
 A gondolkodás bonyolult képességrendszerének fejlesztése, mint a viszonyítás, az
általánosítás és osztályozás, valamint a problémamegoldás.
 A tanulási képesség fejlesztése az értelmi képességek fejlesztésével: a tapasztalati és
értelmező, valamint az önálló és szociális tanulási módok során.

4. Játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, a munka helye
programunkban
4.1 A játék szerepe
A kisgyermekkori és gyermekkori fejlődésben legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységnek a
játékot tartjuk. A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A fejlődés folyamatossága
számunkra jól követhető 3 - 6, ill. 7 éves korig.
A korai fejlődési sajátosságok meghatározzák az idegrendszer számos működési sajátosságát,
amelyek a későbbiekben nem csak a korai tanulás, hanem a szándékos tanulási - elsajátítási
folyamatok sikerességét is befolyásolják. Szükség szerint eggyé szervezi az értelmi-, érzelmi-,
társas folyamatokat.
A játék fejlődése a gyermek fejlődésének tükre. A játék által követhetővé válik a fejlődés.
Pedagógiai tevékenységünkben a mozgás, a testséma és az „én" megismerése a percepció
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(érzékelés+észlelés), a gondolkodás - azon belül az elemi-fogalmi gondolkodás, a
beszédfolyamatok, a kommunikáció fejlődése mind-mind játékba ágyazódik, és tükrözi a
szocializációt és az értelmi fejlődést egyaránt.
A gyermek játéka személyiségének tükrözője. Mivel ez a leggyakoribb tevékenysége, ezért
fejlesztésének legfőbb eszköze is. Feltétlenül figyelembe vesszük a játék általános sajátosságát,
mely szerint, a gyermek önként választott, az egész napot átfogó, szabad tevékenysége.
Ezért biztosítjuk minden gyermek számára:
 Az érzelmi alapú élmények folyamatosságát.
 A gyermek vágyainak és ötleteinek kötetlen megvalósítását, önkifejezést.
 Változatos játéklehetőséget.
A gyermek szabadsága nem jelenthet szabadosságot.
Fontosnak tartjuk az alábbi négy fejlesztési feltételt:
 Naprakész ismeretet (a gyermek egyéni sajátosságairól).
 Az adott korosztály általános pszichés sajátosságainak ismeretét.
 Az egyéni fejlettség és az érdeklődés ismeretét.
 A csoport összetételének ismeretét.
A játék szerepe az idegrendszer fejlődésében
A játék semmi mással nem helyettesíthető gyermeki tevékenység. Programunk szerint a mozgás,
a játék és a kultúraátadás hármas keretében valósítjuk meg nevelésünk teljes cél- és
feladatrendszerét.
Választott programunk a korai fejlődés folyamatait oly módon segíti, hogy a természetes fejlődés
és az egyéni sajátosságok szabad megnyilvánulásai mögött ne rejtőzzenek olyan fejlődési rizikók,
zavarok, megrekedések, melyek csak később kerülnének felszínre.
A fejlődő idegrendszer egészséges megnyilvánulása a játék. A gyermek elemi pszichikus
szükséglete a szabad játék, ezért ennek minden nap visszatérő módon, hosszantartóan,
zavartalanul ki kell elégülnie. Ennek hiánya, vagy különleges sajátossága azonnal jelzi a fejlődés
bármely problémáját. Ezért fontos, hogy a rászoruló gyermek segítséget kapjon: korrekció
(javítás), redukció (helyreállítás), kompenzáció (kiegyenlítés) formájában.
Így a
veszélyeztetettség csökken. Ennek értelmében beszélünk a játék prevencióban betöltött
szerepéről. A gyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait
játékában tagolja. A fejlődésnek és fejlesztésnek feltétele a gyermek saját aktív tevékenysége. Így
válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, kreativitást fejlesztő, erősítő, önkéntes, örömmel
végzett, élményt adó tevékenységgé.
A játék szerepe a nevelési folyamatban
A kisgyermek első szociális közege a család, első játszótársai a család tagjai.
A szociális keret később kibővül az óvodapedagógusokkal és óvodás társaival. A felnőtt
biztosítja az utánozható mintát, aki később a szabad játék folyamatában bevonható társ marad,
illetve segítővé, kezdeményezővé válik, ha a játékfolyamat elakad. Ezért használjuk - a célzott,
egyéni fejlesztés érdekében - óvodánkban Porkolábné dr. Balogh Katalin által összeállított
Személyiséglapot. Ez segít feltárni a fejlődést akadályozó tényezőket, illetve a tehetség
kibontakoztatásának lehetőségét.
Nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy az óvodai nevelés a percepció és a gondolkodás
összerendezésének szenzitív (érzékeny) időszaka.
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A játék szerepe a társas kapcsolatok fejlődésében
Óvodánkban a játék áthatja a mindennapos tevékenységeket, kiemelt jelentősége a
napirendünkben is megmutatkozik. Az óvodapedagógus jelenléte segítheti a gyermekek közötti
játék- társas kapcsolatok (ki)alakulását. A játéktevékenység során az óvodapedagógus tudatos
jelenléte biztosítja az indirekt (közvetett) irányítás felelősségét.
A játék folyamatán belül figyeljük, fejlesztjük a gyermek érését. A játék elválaszthatatlan a
megismerő-, az érzelmi-, az akarati-, a szociális-, és a társas fejlődéstől, a mozgástól, a világkép
és a tudat kialakulásától. A gyermeknek olyan helyzeteket teremtünk, amelyek formálják az „éntudatot", a másik nézőpontjának megértését, figyelembevételét és a játszótársra való igényt.
A pszichikus tevékenységek kognitív (megismerő) funkciói nem választhatók el egymástól. A
játéktevékenységben a viselkedés és a valódi játék érleli össze a különböző játéktípusokban az
értelmi-, az érzelmi-, a kreatív gondolkodás és a társas kapcsolatok fejlődését.

4.1.1. A játék feltételeinek megteremtése (az óvoda, az óvodapedagógus feladata)






nyugodt légkör,
idő,
megfelelő hely,
eszközök,
az élményszerzési lehetőség biztosítása.

Nyugodt légkör
Mindannyiunk számára követendő az érzelmekre épülő, hiteles, szeretetteljes, függőségi
törekvéseket kielégítő, pozitív attitűd (hozzáállás), mely utánozható mintát nyújt a
játéktevékenységhez.
Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk az együttélés alapvető szabályainak, szokásainak
kialakítását.
Idő
Napirendünkben a legtöbb időt a játéknak biztosítjuk (a teremben és az udvaron egyaránt),
melyben lehetőségünk szerint megteremtjük a folyamatosságot, hogy a gyermek, kapkodás
nélkül tevékenykedhessen, elmélyülten játszhasson - legyen ideje elképzelései
megvalósítására.
Megfelelő hely
 Csoportszoba (csoport létszámtól függően):
 A megfelelő játék és mozgástér.
 A nagymozgást igénylő és egyensúlyérzéket fejlesztő függesztett eszközök a
változtatás lehetőségeivel.
 A berendezés kialakításánál figyelembe vesszük a gyermek életkorát, egyéni
szükségleteiből, képességeiből fakadó igényét.
 Kialakítunk állandó játszó és pihenőhelyeket (kuckósítás, mászó ház, stb.), de
természetesen joga és lehetősége van áthelyezésre, rendezésre, változtatásra is.
 Udvar
 Domb: kihasználjuk az évszakok adta lehetőségeket: télen szánkózásra, nyáron egyéb
természetes mozgásra (legurulás, le- és fölfutás, labda, karika le- föl gurítása stb.).
33

 A füves területeken leterített plédeken játszhatnak különféle óvodai játékkal,
focizhatnak stb.
 A betonozott területeken aszfaltrajzokat készíthetnek.
 Terasz: lehetőséget nyújtunk az ábrázoló tevékenységekhez, különböző szabadidős
játéktevékenységekhez.
Eszközök
Óvodapedagógusi munkánk lényeges eleme a játékeszközök tudatos kiválasztása, a gyermek
számára nyújtott élményszerzési lehetőség biztosítása a különböző játékformákhoz.
Az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek:
 életkorát,
 képességeit,
 szükségleteit,
 igényeit.
A részképességek fejlesztéséhez felhasználjuk a:
 Vizuo-motoros koordinációt és vizuális képességet fejlesztő játékokat (pl.: puzzle,
formaegyeztető, képes lottó stb.).
 Figyelemfejlesztő játékokat (különféle kártyajátékok, memória játék).
 Emlékezeti, vagy felismerő játékokat (memória).
 Stratégiai, vagy értelemfejlesztő játékokat (különféle társasjátékok).
Élményszerzési lehetőség
 Az óvodapedagógus személyisége.
 Kedvelt vagy új tevékenység kezdeményezése.
 Hely, eszköz megléte, biztosítása.
Az élményszerzés a gyermek számára pozitív érzelmi töltést, tapasztalatot nyújt.

4.1.2. Játékfajták


Gyakorló játék





Funkciós játék
Építő-konstruáló játék
Építő-alkotó játék
Alkotó játék



Szimbolikus és szerepjáték
 Utánzó szimbolikus játék
 Fantázia játék
 Szerep játék
 Bábozás
 Dramatizálás



Szabályjáték
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Gyakorlójáték

A gyakorlójáték a legjellemzőbb a 3-4 éves korban, de minden életkorban megtalálható bizonyos
szinten (pl.: új játék tanulása vagy pihenésképpen).
A gyakorlójátékot a mozgásos, a manipulációs és a verbális játékokat segítő eszközökkel,
fejlesztjük.
 Funkciós játék:
Már a csecsemőkortól felfedezhető a funkciós játék a kicsik tevékenységében. A játék során egyegy mozdulatot, tevékenységi mozzanatot gyakorol pl.: gurítja a labdát, autót; egymásra illetve
egymásba pakolja a kockákat, hordókat stb. Funkciós játéknak számít pl.: a hangokkal, beszéddel
való játék is. Próbálgatja a hangját, gyakorolja a különböző mozdulatokat, miközben nem csak
tapasztalatokat és ismereteket szerez környezetéről, de mindez óriási örömöt okoz neki.
 Építő- konstruáló játék:
Az építő-konstruáló tevékenység a második életévben jelenik meg a gyermek játékában és kb. 5
éves kor táján, bontakozik ki igazán. Megalapozója a gyűjtögetés, egyforma játékok gyűjtése,
rendezgetése és rendszerezése. A gyűjtögetés észrevétlenül megy át építésbe. Felhasználja a
gyermek azokat a mozdulatokat, ismereteket, amelyeket a manipuláció során elsajátított. Rúdra
felfűz, eleinte színre, nagyságra tekintet nélkül, később valamilyen rendszer szerint. Szívesen fűz
fagyöngyöt, a gyűjtögetett fakockából épít. A gyermek a kockákkal először nem felfelé, hanem
síkban kezd el építeni, ezért az építéshez sok hely kell. Építményei egyre konstruktívabbak
lesznek, egyre finomabbá váló mozdulatai, egyre látványosabb eredményt garantálnak.
 Építő-alkotó játék:
Fő indítéka, hogy aktívan befolyásolja a tevékenysége tárgyát, azt alakítva újat hozzon léptre.
Cselekvéseiben inkább a tárgy lesz a lényeges, ez vezérli a tevékenységet. Felfedez elemi
összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat, lehetővé válik a tárgyakkal való cselekvés mélyebb
összefüggéseinek feltárása.
 Alkotó játék:
Biztosítjuk az eszközök változatosságát (forma, szín, anyag, méret), kész és félkész eszközöket.
A gyermek az alkotó játék során elsajátítja a tárgyakkal való anyagszerű és az anyagnak
megfelelő bánásmódot. Ehhez nagyon jó eszköz a gyurma, a festék, a zsírkréta, a ceruza. Nagyon
fontos azoknak az anyagoknak a megismerése és tapasztalása, amelyek fokozott odafigyelést
igényelnek az óvodapedagógus részéről. Ilyenek a különböző termések, de alkotásra ad
lehetőséget a falevél ragasztása, gyűjtögetése, válogatása is.
Konstruálás, alkotás közben a gyermek átélheti az alkotás örömét, fejlődik és erősödik
kreativitása, matematikai-logikai gondolkodása, arányérzéke, percepciója, alak-háttér látása,
szem-kéz koordinációja, megfigyelő képessége, türelme, kitartása.
A megtervezéstől a megvalósításig tartó folyamattal a gyermek sikerélményét biztosítjuk.


Szimbolikus és szerepjáték

Mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy a különböző témájú szocializációs játéknak nagy
hatása van a gyermek egész személyiségfejlődésére, mert ez alapozza meg a felnőtt korban a
társadalomba való beilleszkedés milyenségét (társaival kapcsolatot teremt; megéli az alá-, fölé-,
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mellérendeltségi viszonyt; konfliktushelyzeteket gyakorol megoldani). Én-képe alakulásához
elengedhetetlen, hogy kijátssza mindazokat az élményeket, amelyek őt foglalkoztatják, vagy
amelyek a vágyaiban szerepelnek. A játék során lehetősége van a gyermeknek arra, hogy a
valóságtól eltávolodjon, általa kitalált vagy vágyott személy (más dolog) képébe bújjon. A
gyermeki fantázia végtelen lehetőséget biztosít arra, hogy a lehetetlen is elérhető legyen.
Hagyjuk és ösztönözzük - figyelembe véve a gyermek aktuális élményét, lelki állapotát - a
gyermeket tevékenykedni, beszélgetni, kommunikálni, élményeit eljátszani. A szimbolikusszerepjáték által fejlődik a gyermek önuralma, akarata, szabálytudata, erkölcsi értékrendje,
kezdeményező, együttműködő képessége.
Modellként veszünk részt a gyermek verbális képességeinek fejlesztésében. Néhány fontos
dolog, amelyre nem csak az óvodapedagógusoknak, hanem az óvoda összes dolgozójának
figyelnie kell:
 Gazdag, választékos szókincs.
 Helyes ragozási módok, irányfogalmak használata.
 Hangsúly, hanglejtés, hangszín, beszédtempó.
 Gesztus, mimika (még fokozottabban érvényesül ez a szabály az SNI-s gyermekek
esetében).
A szimbolikus-szerepjáték segíti a megismerő (kognitív) képességek és a kommunikációs
készség fejlődését.
E játékfajtához biztosítjuk a kiegészítő játékeszközök széles tárházát folyamatosan és
naprakészen pl.: nagyméretű tükör - „én-kép" kialakulásához; családjátékhoz szükséges
eszközök; maskarák, ruhák, különböző anyagú és méretű textildarabok; plédek; edények;
dobozok; különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kellékek.
Fontos szerepe van a játékban a funkció nélküli eszközöknek, melyeket közösen gyűjtünk és a
gyermek az ötleteinek megfelelően, szabadon átalakítva használ fel.
 Utánzó-szimbolikus (jelképes) játék
Ez a játékfajta 1,5-2 éves kor körül jelenik meg és óvodáskorra teljesedik ki. Eleinte kevés
elemből áll. A tárgyakat aszerint használja, hogy mit jelent számára (úgy tesz, mintha vezetné az
autót). Saját maga személyesíti meg a tárgyakat, majd személyeket (babát altat). Szívesen
utánozza, ami érzelmileg közel áll hozzá, olyan szeretne lenni, mint a nagyok. Egy alkalmasnak
vélt helyzet vagy tárgy indítja meg. Majd a későbbiekben már előre kigondolt helyzethez keres
tárgyat. A gyermekek eleinte, kiscsoportban csak egymás mellett játszanak. A későbbiek során a
játék fokozatosan válik közös tevékenységgé. A szerepek még nincsenek elhatárolva, szerepet
cserélhetnek, és sűrűn cserélik is.
 Fantázia játék
A gyermek a fantázia játékában szimbolikus képzetekkel ismétli meg minden élményét.
A kiegyenlítő-kompenzációs játék a valóság javítására szolgál. Pl.: ha vízzel nem engedik
játszani a gyermeket, üres tállal játssza el a vizezést.
A feszültségeket felszámoló játékában a gyermek a kínos, kellemetlen jeleneteket, helyzeteket a
szimbolikus áttétek útján átéli, feldolgozza.
Fantázia játékában a gyermek maga állít fel is csak ott és akkor érvényes szabályokat (pl.: ki, kit
játszik el) és a játék tapasztalatai által saját kaotikus (rendetlen) belső világában teremt rendet.
A szimbolikus és fantázia játékot színlelő játéknak vagy egyszerűen csak gyermekjátéknak
nevezik.
 Szerepjáték
A szerepjáték során a gyermek sok és változatos szereppel azonosul, amelynek témáit a valós
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élményeiből meríti. A szerepjáték is fejlődési folyamaton megy át. Kiinduló fázisában a játék
még a cselekvéshez kötődik, amelyet a gye5rmek a környezetéből vesz át. Később a tárgy kap
kiemelt fontosságot. A szerepet a konvencionálisan (szokásosan) hozzátapadó tárgy hitelesíti pl.:
az, az orvos, akinek táskája van. Végül kialakul a szerepfogalom, amelynek érvényességét a
társas reláció (viszony) és a kiegészítő szerepek megléte jelenti pl.: az, az orvos, akinek betegei
vannak.
A szerepjáték a szimbolikus játékok legismertebb formája. A 3. életévben jelenik meg, de igazán
csak az óvodáskor derekára válik kiforrottá. Ekkorra szerez elegendő ismeretet és kellő
tapasztalatot a gyermek a környezetéről, melyet az egyre fejlettebb gondolkodása és beszéde
segítségével egyre árnyaltabb formában képes a játékában megjeleníteni. A nem jelenlévő
személyeket és dolgokat tárgyakkal és cselekvéssel helyettesíti.
A szerepjátékot is lehet egyedül játszani, fantázia és játékszerek segítségével kiegészítve a
hiányzó szerepeket.
A szerepjáték óriási jelentősége, - a tág azonosulási lehetőségeken kívül – abban áll, hogy általa
nyernek nagyobb teret a játékban a társas kapcsolatok. (A kizárólagos „én”-től a másik felé
fordulás.)
A játékhelyzetben az érzelmek, a konfliktusmegoldások és az indulatvezetés jelképes, képzeleti,
szimbolikus átélése és a cselekvésben való megjelenítése történik. Ez segíti a gyermeket az
önismeretben, az én-megerősítésben, az én-érvényesítésben, illetve a társkapcsolatokban. A
gyermek a játék szereplőinek segítségével eljátszhatja sérelmeit, megmutathatja fájdalmait,
felszabadíthatja és kiélheti indulatait az olyan szereplőkkel szemben is, akikkel az életben nem
teheti. Fantáziája, kreativitása, alkotó ereje működik, teremt.
Főbb megjelenési formái:
 Bábozás
A bábokkal történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés, kiemelkedően fejleszti a gyermek
beszédkészségét, fantáziáját, gondolkodását. Azon túl, hogy meghozza gyermek beszélőkedvét,
amikor a kezére teszi a bábot, tiszta kiejtésig, tagolt, példaértékű beszéd utánzásáig, szerteágazó
fejlesztő értékkel bír. Nagyon fontos, hogy a felnőttek mindig mintaszerűen szólaltassák meg a
szereplőket. Még a kedves, elesett kismadár se beszéljen pöszén, gügyögve, idétlen hangszínen.
Mindamellett pontos, bábok karakteréhez illő, kifejező hangszín.
A bábozás során jól fejleszthető többek között a gyermek ritmusérzéke, a mesélő- és versmondó
kedve.
Kiemelkedő pszichés értékkel bír, ha a gyermeknek lehetőséget adunk arra, hogy a bábfigura
bőrébe bújva adja tudtára a környezetnek az őt foglalkoztató, netán szorongást okozó gondolatait.
A bábok viselkedési mintákat, erkölcsi értékeket közvetítenek a gyermek felé. A bábokkal
történő mesélés nyomán, indirekt módon teszi magává a gyermek helyes magatartási formákat.
Fontos szabály, hogy a mesés bábjátékban ne sarkítsuk túl a konfliktushelyzeteket. A bábjátékon
keresztül emberi karaktereket ismerhetnek meg a gyermekek, és így megismerik a hozzájuk
tartozó fogalmak jelentését is pl.: ravasz róka, védtelen, ugyanakkor jólelkű nyuszi, erős ám
igazságos jóindulatú medve.
Az „én-kép" fejlesztésének, valamint a kommunikációnak legmagasabb szintű eszköze a
bábozás. Mivel a gyermek belső világának megjelenítő forrása, ezért akár terápiaként is
alkalmazzuk, mivel a báb mögé bújva a gyermeknek lehetősége van az önmegvalósításra.
A bábjáték megjelenítését a gyermek élményei motiválják.
A motiváció lehet:
 szociális élmény,
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esztétikai élmény (pl.: egy hallott mese),
elképzelés,
az óvodapedagógus, vagy társai játéka,
kész-báb, vagy szőrmejáték,
barkácsolt báb,
otthonról hozott báb, vagy szőrmeállatok.

A bábozás elősegíti:
 A gátlások feloldását.
 A szociális érzelmek erősödését, kialakulását.
 Az alkalmazkodóképesség fejlődését.
 A beszédkészség fejlődését.
Bábjáték közben közeli és távoli élmények, tapasztalatok elevenednek meg. Ezáltal fejlődik a
gyermek rövid- és hosszútávú emlékezete, időérzéke, önismerete kitalált történetekkel pedig
fantáziája válik kreatívabbá, színesebbé.
 Dramatikus játék
A dramatizálás az óvodában az óvodapedagógus által kezdeményezett- többnyire irányítottképességfejlesztő módszer. A dramatizálás célja nem a szerepeltetés, hanem a közösségi
magatartást alakító tevékenység: a gyermek érzelmi nevelése, a személyiségformálás, a
kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Dramatizáláskor szöveg előadása
reproduktív (sokszorosító) jellegű, de a szerep adta lehetőségek és a szövegek kiegészítése,
bizonyos kifejezések, a taglejtés, a mimika, a mozdulatok, a tekintet, a különböző jellemek
megformálása a produktív (alkotó) fantázia eredménye. A dramatizálás a személyiség minden
komponensét (összetevőt)- értelem, érzékelés, emlékezet, figyelem, fizikum, jellem- fejleszti.
Magva a „mintha” szituáció (helyzet): a valóságos és lehetséges sűrítése. A játékban az egész
személyiség részt vesz a külső és belső feltételeivel együtt. A dramatizálás erősíti a gyermek
aktivitását, ön- és emberismeretét, helyzet-meghatározási és döntési képességét, fantáziáját,
önálló és rugalmas gondolkozását, testi és térbiztonságát, időérzékét, beszédének tisztaságát,
kifejezőkészségének árnyaltságát, mimetikus (színház és táncművészet) eszköztárát.
A dramatizálás sikerességét biztosítják:






Folyamatosan és tervszerűen alkalmazott dramatikus játékok.
A gyermek életkorának megfelelő mesék.
A mese többszöri ismételt meghallgatása.
A dramatikus kellékek, díszletek elkészítése (gyermek által készített kellékek fokozzák a
játék élményét).
A játék megfelelő szervezése: önként vállalt szereplők kijelölése, a nézőközönség
elhelyezése, a játék kereteinek kijelölése.

Az óvodapedagógus a mesedramatizálásakor tiszteletben tartja az önkéntességet, segíti a
gyermeket a kellékek kiválasztásában, a játékban szerepet nem vállaló gyermekkel együtt
nézőként foglal helyet „a nézőtéren” és figyeli a játékot. A játék megakadásakor segítenie kell, de
irányítása végig indirekt (közvetett) lehet. A dramatikus játékot egymás után többször is
megismételhetjük, hogy minden vállalkozó kedvű gyermek szerephez jusson.
A gyermek saját, vagy irodalmi élményeit játssza el kötetlen módon. Játszhatja spontán
indíttatásból, vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére.
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Spontán szerveződés esetén a mi feladatunk a nyugodt légkör megteremtése. A spontán
dramatikus játék gyakran fakad a szerepjáték valamelyik fajtájából, de itt tudatosabbá válik a
szerepvállalás, és nagyobb szervezést igényel.
A mi feladatunk, hogy tanácsot adjunk gyermeknek (ha kéri) a terem átrendezésére, meghagyva a
kívülálló gyermek további elmélyült játékának folytatási lehetőségét.
Amennyiben nem megfelelő időben szerveződik a drámajáték (túlságosan kitolódna valami
kötött program miatt), más időpontot javasolunk.
Az eszközök tárházát biztosítjuk gyermeknek. A szocializációs játékban a felsoroltakon kívül jó,
ha szenvedéllyel gyűjtjük a jelmezeket és a különböző stílusú ruhákat és kiegészítőket. Ennél a
játékfajtánál is óriási jelentősége van a csoportszobában lévő nagytükörnek.
A dramatikus játék elősegíti:







A gyermek által átélt élmény (pozitív-negatív) kivetítését.
A gátlások oldását.
A szociális érzékenység fejlesztését.
A problémahelyzet megoldását.
A konfliktuskezelést.
A megoldatlan élethelyzetek el-és kijátszását, feszültségoldást.

A fejlesztés lehetősége a szimbolikus-szerepjátékban:
 Mozgásfejlesztés: mindig a feldolgozott élménytől függ, hogy melyik típusú mozgást
fejleszti.
 Testséma kialakulásának fejlesztése: a tükör előtti mozgás még jobban elősegíti ennek a
területnek a fejlesztését.
 Percepció (téri tájékozódás) fejlesztése: különösen a tér észlelése játszik ebben fontos
szerepet, pl.: játéktérben való mozgás.
 Verbális (beszéd) készség fejlesztése: pl.: szókincsfejlődés, árnyaltabb, kifejezőbb
beszédstílus, kommunikációs képesség fejlődése, beszédkreativitás stb.
Metakommunikáció fejlődése: arcmimika, tekintet, testjelzések stb. fejlődése.


Szabályjáték:

Három és három és fél éves kortól kezdve egész életen át ez a legkedveltebb játékforma. Azok a
játékok tartoznak ebbe a csoportba, amelyek előre meghatározott, pontos szabályok szerint
folynak. Tartalmuk szerint lehetnek, mozgásfejlesztő (bújócska, fogócska, labdajátékok,
akadálypálya stb.) és értelmi képességeket fejlesztő (kártyajátékok, társasjátékok, sakk) játékok.
A szabályjátékok esetén az örömforrás maguknak, a szabályoknak a betartását jelenti. Lehetőség
nyílik a gyermek számára az önmegvalósításra, a versenyszellem megélésére (ki jobb, ügyesebb,
pontosabb). Ezen játékok gyakorlása során lehetőség van a szabálykövetés megtanulására, saját
lehetőségeik megtapasztalására (ebben én vagyok a jobb, abban a társam), az esetleges kudarcok
és sikerek megélése, feldolgozására és ezek által a reális énkép kialakítására is.
Ennél a játékfajtánál legfontosabbnak tartjuk a szabályokhoz való igazodás igényét. A
szabályjáték által a gyermek megtanulja:
 Érzelmeinek kifejezését (siker átélése, kudarc tűrése).
 Magatartásformák gyakorlását (türelem, kitartás, akaraterő, szerénység stb.).
 Közösségi érzés erősítését, megélését (felelősségtudat, feladattudat, egymásra figyelés
stb.).
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A mozgásos szabályjátékot mind a szobában, mind az udvaron játszhatja a gyermek. Ezek a
játékok lehetnek:
 mozgásos játékok,
 dalos népi játékok.
A szabályjáték módot ad a mozgás sokirányú fejlesztésére is:
 Nagymozgások fejlesztésére.
 Finommotorika fejlesztésére (kézi szerek használatával).
 Szem-kéz koordináció, szem-láb koordináció fejlesztésére (pl.: ugrókötelezés, ugróiskola,
focizás stb.).
 Egyensúlyérzék fejlesztésére (pl.: udvari rugós játékok, trambulin).
Az értelemfejlesztő szabályjáték a gyermek megfigyelőképességén és gondolkodásán alapszik.
Egyfajta szociális és értelmi érettséget feltételez és ezek fejlesztését is szolgálja.
Fejlesztési területei:
 A matematikai képességek, logikus gondolkodás fejlesztése (analízis, szintézis,
számosság, azonosság, különbözőség, mértani formák felfedeztetése pl.: dominó,
memóriajáték, logikai készlet stb.).
 Az észlelési képességek fejlesztése (vizuális memória pl.: Bohóc kártya; akusztikus
emlékezet pl.: dalos játék, ritmusjátékok).
 Verbális fejlesztés, beszédészlelés fejlesztése, nyelvi játékok alkalmazása, hangutánzás
pl.: állathangok, zörejek, hangfelismerés stb.
Ezekből is tükröződik, hogy a szabályjáték felölelheti a teljes játékkört a maga mozgásosságával,
az észlelést igénylő képi kultúrájával és teljes értelmi rendszerével.

4. 2. Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben
valósul meg.
A tanulás formái:
 Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások
alakítása),
 Spontán játékos tapasztalatszerzés, felfedezés pl.: játék során,
 Cselekvés és tanulás,
 Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés,
 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés,
 Gyakorlati problémamegoldás.
Óvodánkban a tanulás individuális (egy gyermekkel), mikro-vagy makro-csoportos szervezési
kereteken belül folyik.
Nevelési feladatunk, hogy egyre több mikro-csoportos tanulási helyzetet teremtsünk.
Makro-csoportos tanulási helyzet 3-7 éves korig óvodánkban az óvodapedagógus szabad döntése
alapján történik pl.: szervezett mozgásfejlesztés stb.
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Feladatunk
 Figyelembe vesszük a csoport összetételét, a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét,
szociokulturális hátterét, napi aktuális állapotát, egyéni szükségletét, képességét és ehhez
igazítjuk a tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit. Szükség esetén rugalmasan
változtatunk előzetes terveinken.
 Építünk a gyermekek szükségleteire, természetes kíváncsiságára, tudásvágyára, közös
élményekre és igyekszünk fenntartani érdeklődésüket.
 Kihasználjuk a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló
felfedezés gyakorlására, ismeretek bővítésére.
 A tanulás során pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört alakítunk ki, ahol
minden gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra, próbálkozásra. A
gyermekek hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeljük. Az
egyéni megértést elősegítő módon reagálunk rájuk.
 Különböző tevékenységek során problémahelyzet biztosításával segítjük elő a
problémamegoldó, önálló gondolkodás fejlődését.
 Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé tesszük.
 Komplex módon figyelembe vesszük a pedagógiai folyamat tartalmát, a gyermekek előzetes


tudását, motiváltságát, életkori- és egyéni sajátosságait, a nevelési környezet lehetőségeit,
korlátait.
Tudatosan tervezzük a tevékenység céljainak megfelelő módszereket, eszközöket, szervezési
módokat.



Többféle módszertani megoldásban gondolkodunk, hogy az adott helyzetnek megfelelően
rugalmasan tudjuk alkalmazni azokat.



A gyermekekben igyekszünk felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés
igényét, a próbálkozás örömét és ennek érdekében indokolt esetben használjuk az IKTeszközöket is.



Az önálló tapasztalatszerzéshez - a játékhoz és egyéb tevékenységekhez - az életkornak
és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő eszközöket biztosítunk.
A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, tudatosan választjuk ki a
leginkább megfelelő értékelési módot. Visszajelzéseink, értékeléseink a gyermekek
számára érthetőek, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkoznak. Az
egyéni képességekhez viszonyítva értékeljük a teljesítményt, törekszünk a folyamatos,
pozitív visszajelzésre. Értékeléseinkkel, visszajelzéseinkkel a gyermekek fejlődését és a
pozitív énkép kialakulását segítjük
A csoportos tevékenységek esetén is figyelünk az egyéni szükségletekre, és a gyermekek
egyéni igényeinek megfelelő módszerek, eljárások alkalmazására.





A gyermek fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére
 Nyitott érdeklődéssel készen áll az iskolába lépésre.
 A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek.
 Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.
 Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés
mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.
 Megjelenik a szándékos figyelem, nő a figyelem időtartama, terjedelme, könnyebbé válik
a figyelem megosztása és átvitele.
 Kialakulóban van az elemi, fogalmi gondolkozás.
 Tud új szabályokhoz alkalmazkodni, képes lesz késleltetni szükségleteinek kielégítését.
 Kitartása, munkatempója, önállósága, önfegyelme megfelelő fejlettségi szintre jut.
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4.3. Munka jellegű aktív tevékenységek
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tanulással több vonatkozásban
azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű aktív tevékenység. Kezdetben az
önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőttnek a csoporttársakkal együtt.
Később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízatások teljesítése pl.: a kenyér kínálása,
majd az elvállalt naposi munka. Az önkiszolgálás és közösségért végzett munkajellegű
tevékenység eredményének tudatosításával kialakul a gyermekben a saját és mások munkájának
elismerése. A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző
beszédformák (udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás,
dicséret verbális kifejezései) gyakorlására van lehetőség. A munkavégzéssel kapcsolatos
fogalmak, ok-okozati összefüggések, műveletek megnevezése, mondatba foglalása fejleszti a
gyermek gondolkodását, kifejező készségét. A naposi munka elsősorban a közösségért végzett
tevékenység, mely hozzájárul a gyermekek közti társas kapcsolatok kialakulásához. A gyermeket
hozzásegítjük a közösségért végzett tevékenység értelmének, szükségességének és örömének
felfogásához, átéléséhez. Ezzel elősegítjük társas kapcsolatának színesebbé, bensőségesebbé
válását. A munkavégzés által lehetőséget teremtünk arra, hogy fejlődjön kitartása,
felelősségérzete, kötelességtudata.
Az óvodások önértékelése és a közösségi értékelés folyamatosan alakul megerősítéseink által
(dicséret, bírálat).
Az óvodapedagógus feladata, hogy minden korcsoportban (3–6–7) megteremtse az önálló
munkavégzés lehetőségét úgy, hogy a gyermek a feladata elvégzésére megerőltetés nélkül képes
legyen.
Az egyes munkafajtákat folyamatosan vezetjük be, és biztosítjuk a gyermek aktivitását. A munka
jellegű tevékenységek folyamatában fontos az együttműködésünk mennyisége és minősége.
Tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való együttműködést, és folyamatos, konkrét,
reális, saját magához mérten, fejlesztő értékelést igényel.
A naposság feladattudatot feltételez, nagy figyelemösszpontosítást igényel. Célunk, hogy az
óvodáskor végére (6–7 év) a gyermek önállóan, felelősséggel lássa el feladatait. Képessé váljon
napi munkáját megosztani, társaival együttműködni, a segítségnyújtást gyakorolni. A naposi
munka a közösségi kapcsolatok alakításának eszköze, a saját és mások elismerésének egyik
formája.
Az alkalomszerű munkák egy része időről-időre szabályosan ismétlődik, másik része esetleges.
Nevelési feladatunk, hogy megbízatást adjunk, főképp a nehezen koncentráló (összpontosító)
gyermeknek, mert így növeljük aktivitását, érdeklődését pl.: mosdófelelős, könyvfelelős. A
passzívabb, visszahúzódóbb gyermeket is próbáljuk feladatról-feladatra bevonni, mert az
eredményes munka révén sikerélményhez jut pl.: tárgyakat, üzeneteket ad át óvodán belül.
Kezdetben csoporttársakkal, később egyedül is.
Az alkalomszerű munkák által 6 -7 éves korra képessé válik a gyermek az együttműködésre és a
munkamegosztásra.
A növénygondozást az udvaron és a csoportszobában végzi a gyermek.
Feladatunk, hogy 6 -7 éves korra minél önállóban végezze el pl.: az ültetést, locsolást, az őszi
levelek takarítását stb.
Óvodánkban a gyermek munkája önként vállalt tevékenység, mely hozzájárul értelmi képessége
fejlődéséhez és megalapozza a munka megbecsülését.
42

VI. KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK
A külső világ tevékeny megismerése
Környezeti nevelésünk célja:
A szűkebb- és tágabb környezet tevékeny felfedezése során a gyermek pozitív érzelmi
viszonyának megindítása, továbbfejlesztése a természeti-, emberi-, tárgyi világ megértése,
befogadása, védelme iránt. A megismerési funkciók fejlesztésével mennyiségi-, formai-,
kiterjedésbeli összefüggések felfedeztetése.
Feladatunk:
 A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása.
 Megismertetni a gyermekekkel a szülőföld, az emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok,
szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, megtanítani ezek szeretetét.
 A természeti-, emberi-, tárgyi világ értékeinek megóvása, a benne való eligazodás, a
környezetformálás.
 A környezettudatos nevelés.
 A környezetvédelem megalapozása.
 A jeles napok keretében a néphagyományok, népszokások megismertetése, el- és
befogadása.
 A matematikai érdeklődés felkeltése, a logikus gondolkodás megalapozása.
 A gyermek vegye észre az elemi ok-okozati összefüggéseket és tudja elmondani azokat.
 Elősegíteni a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességének fejlődését a
kortárs kapcsolatban és a környezet alakításában.
 A matematikai tapasztalatszerzés, a spontán helyzetek kihasználása, valamint a
tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása, problémahelyzetek
teremtése.
A gyermeknek a családban szerzett, már meglévő tapasztalataira, élményeire építünk. A
hiányokat a pedagógiai munka során pótoljuk. A mozgás- és az érzékszervi tapasztalatok során
fejlesztjük a megismerő képességeket és a gondolkodást. Az egyéni fejlesztésben építünk a
gyermek spontán érdeklődésére, tevékenységére. A testi-, a lelki- és az értelmi képességek
egyensúlyának kialakulását az élmények nyújtásával segítjük elő.
Feladatunk az óvodai élet kezdetén a gyermekkel az új környezet felfedeztetése, megismertetése.
Alapja és meghatározója, a témakörök tartalmának folyamatos bővítése az egyéni és az életkori
sajátosságoknak megfelelően. A különböző tapasztalatszerzési lehetőségeket komplex módon
biztosítjuk az egyes nevelési területeken. E komplexitásban alapozzuk meg a kulturált élet
szokásait, a pozitív viselkedési formákat, érzelmi- és erkölcsi viszonyokat.
Az évszakok váltakozó, jellemző jegyeinek függvényében dolgozzuk fel a szűkebb és tágabb
környezeti témákat.
A megfigyeltetés és érzékeltetés a gyermek óvodai életét végigkíséri közvetlen- és tágabb
környezetében egyaránt (séta, kirándulás, udvar, lakóhely).
A gyermek egyéni és életkori sajátosságának megfelelően az évszakok nyújtotta lehetőségeken
keresztül fejlesztjük a szomatikus (testi), az érzelmi és a kognitív (megismerési) képességét. A
négy évszak jelenségein keresztül matematikai tapasztalásokra is lehetőséget adunk. Már a
gyermek óvodába kerülésének kezdetén megismerjük aktivitását, érdeklődését, beszédét,
felmérjük tudását. Matematikai ismeretekkel már kiscsoportos korban is megismertetjük –
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indirekt (közvetett) módon, játékába, mindennapi tevékenységébe ágyazva. Használjuk előtte a
matematikai fogalmakat, így gyakran találkozik vele a mindennapokban, így szinte önmagától,
mindenféle kényszer nélkül épül be a szókincsébe. Az óvodás évek alatt az óvodapedagógus sok
játékkal, rengeteg cselekvéssel, minden érzékszervet megmozgatva juttatja a gyermeket
matematikai ismeretekhez, tapasztalatokhoz. Folyamatos megfigyelésekkel, kísérletezésekkel
érzékeltetjük az ok-okozati összefüggéseket is pl.: hó-jég-víz, virágültetés stb. A gyűjtött
anyagokat felhasználjuk pl.: képrendezés, barkácsolás, szimbolikus- szerepjáték során.
A társadalmi és természeti környezet hangulati elemeinek átélését a kirándulások folyamán
biztosítjuk, mely alapját képezi vizuális nevelésünknek is. Az irodalmi és zenei anyag
kiválasztásával segítjük, hogy a gyermek átélje, megjelenítse élményeit. A környezet
megismertetése közben folyamatosan késztetjük a gyermeket mozgásos játékra, melyen keresztül
fejlődik: nagymozgása, finommozgása, utánzó képessége és az érzékelő apparátusa (l.:
szómagyarázat). A természethez, környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítását
erősítjük, miközben a gyermekalkalmazkodó viselkedési szabályokkal ismerkedik meg és
gyakorolja azokat (pl.: kirándulás, séta, utazás stb.). Személyes példamutatásunkkal, játékos
cselekedtetéssel, tudásunkkal, modellt nyújtó viselkedésünkkel ösztönözzük a gyermeket a
környezet szeretetére, a környezet védelmére.
Környezetvédelem
Az elmúlt években különös jelentőséget kapott óvodai életünk mindennapjaiban is a
környezetvédelem. A 2008-ban elnyert „Zöld Kispestért” polgármesteri elismerés is további
fejlesztésekre ösztönöz. Virágos, füves udvarunkra különösen büszkék vagyunk. A csoportok
kiskertjének gondozása, virágosítása már hagyomány. A felnőttek a gyerekekkel közösen
alakítják maguk körül az esztétikus természeti környezetet. Így a gyermek hamar megtapasztalja
munkája eredményét. Jeles napjaink közül az Állatok világnapja, a Víz, a Föld és Madarak, fák
napjának megszervezésével is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermek rácsodálkozzon és
vigyázzon az őt körülvevő szépségre.
Az udvaron kívül a csoportszobáinkba is becsempésszük a természet egy kicsiny darabját. A
környezetvédelmi pályázatokon elnyert anyagi támogatás segítségével alakítjuk ki a „Zöld
sarkokat”. Az egészséges táplálkozás alakítása érdekében fűszernövényeket termesztünk,
magokat csíráztatunk, hogy az étkezés változatosabb legyen. Műanyag flakonok, kupakok és
papír gyűjtésével bekapcsolódtunk a szelektív hulladék gyűjtésébe.
A gyermek fejlődésének várható jellemzői az óvodáskor végére
 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről.
 Tudja a saját és szülei nevét, a lakcímét, a szülei foglalkozását.
 Felismeri a napszakokat.
 Különbséget tud tenni az évszakok váltakozása között.
 Ismeri a környezetében élő növényeket, állatokat, ismeretei vannak gondozásukról,
védelmükről.
 Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
 Ismeri, és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismeri a
közlekedési eszközöket.
 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait.
 Elemi mennyiségi ismeretei vannak.
 Matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek birtokába jut, és azokat megfelelően
alkalmazza.
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Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat.
Alakul ítélő-, döntési-, véleményalkotási képessége.
Fejlődik tér-, sík- és mennyiség fogalma.

Verselés-mesélés
„A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában,
esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az
emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.”
„Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék,
népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.”
(137/2018 (VII.25.) Kormányrendelet)
Az irodalmi nevelés célja: A gyermek örömmel hallgasson mesét, verset, valamint alakuljon ki
irodalmi érdeklődése és fejlődjön ízlésvilága. Becsülje meg és érdeklődéssel lapozza a
különböző könyveket.
Feladatunk:
 A csoport összetételének figyelembevétele, az irodalmi anyag megválasztásával a multiés interkulturális (l.: szómagyarázat) feladatok megvalósítása.
 A 3-6-7 éves korban megjelenő tartalmakat biztosítjuk (pl.: mesélés, verselés,
dramatizálás, bábozás stb.).
 Irodalmi műveltségünket fejlesztjük népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek széles
tárházának bővítésével (gyűjtőmunkával).
 Törekszünk előadásmódunk hitelességére, esztétikájára (pl.: tekintettartás, helyes
hangsúlyozás, az átélés ereje stb.).
 Ünnepeink, hagyományaink színvonalas megszervezésével élménynyújtásra törekszünk.
 Tehetséggondozás egyénre szabott módszerekkel, eszközökkel, a szülőkkel
együttműködve történik.
Az óvodába kerülő 3-4 éves gyermek első igazi versélménye a mondókákhoz (pl.: ölbeli játékok,
melyek érzelmi biztonságot nyújtanak) kapcsolódik.
Minden lehetőséget megragadunk, hogy az adott helyzetben gyakran ismételjünk pl.: a
mondókákat, állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat.
Ezzel a beszédkészség fejlesztése, az állandóság, érzelmi- értelmi- és erkölcsi biztonság
(ki)alakítása a célunk.
Az egyszerű meséken keresztül fokozatosan szoktatjuk a gyermeket a mese figyelmes
végighallgatására, mellyel nem csak a mese átélésének lehetőségét biztosítjuk mindenki számára
(felnőtt, gyermek), hanem kialakítjuk benne az irodalmi művek meghallgatása közbeni
viselkedéskultúrát is. Ehhez felhasználjuk a kommunikációs, metakommunikációs és a nonverbális metakommunikációs eszközöket.
Metakommunikációs eszközök pl.: a hangsúlyozás, tempó, hanglejtés, halk-hangos variálása,
hatásszünet stb.
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Non-verbális kommunikációs eszközök pl.: tekintettartás, arcjáték, mimika, stb.
A gyakran ismétlődő vers, mese, mondóka meghallgatásával érzelmi kötödést alakítunk ki a
gyermekben az adott mese iránt, így arra is késztetjük őt, hogy beépítse szimbolikusszerepjátékába.
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének.
Visszaigazolja a gyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is
megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja - az ehhez társuló, mágikus világképe, csodákkal és
átváltozásokkal – ráébreszti a gyermeket a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a
külvilágra irányított megismerési törekvésére.
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát, s a
mesehallgatás elengedett érzelmi állapotában eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső
képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája.
Az igényes népi, klasszikus és kortárs irodalmi művek közvetítésével nyílik a legtöbb lehetőség
arra, hogy az érzelmi, értelmi, erkölcsi, verbális képességek meginduljanak, kibontakozzanak.
A 4-5 éves gyermek játékában már mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás, önálló
dramatizálás. Ebben a korban már képes a gyermek folytatni, befejezni az általunk elkezdett
mesét, bábjátékot. Ezáltal szókincse, kifejező képessége, beszédkreativitása, társas kapcsolata
fejlődik, alakul.
5-6-7 éves korban is minden adandó alkalmat kihasználunk a kiolvasók, rigmusok, mondókák,
aktuális versek ismételgetésére.
Inspiráljuk (ösztönözzük) a gyermeket arra, hogy önálló rímjátékokat alkosson (esetleg az ismert
altatódalok, mondókák, ritmusos versek mintájára).
Ebben a korban már különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermek a szavakat tisztán ejtse,
értelemszerűen, adekvát (megfelelő) módon hangsúlyozza.
Délutáni pihenés előtt lehetőséget teremtünk a gyermek számára az önálló mesélésre. A
harmadik év végére már képes az önálló szövegszerkesztésre, felhasználva az ismert mesék, vagy
fantáziája elemeit.
A dramatikus és a bábjátékban rejlő fejlesztési lehetőségek:
 Verbális fejlesztés (pl.: szókincsbővítés, árnyaltabb, kifejezőbb beszédstílus gyakorlása,
beszédkreativitás fejlődése).
 Kommunikációs, metakommunikációs és non-verbális kommunikációs képességek
fejlesztése.
 Mozgásfejlesztés (mindig a történet feldolgozásától, megjelenítésétől függ, melyik
részterületek fejlődnek).
 Testséma fejlesztése (a tükör előtti mozgás még jobban elősegíti ennek a területnek a
fejlesztését).
 Percepció fejlesztése (különösen a tér észlelése játszik ebben nagy szerepet pl.: díszletek
közötti mozgás).
 Személyiség fejlesztés - a sikerélmény, az esztétikai élmény a személyiség pozitív
tulajdonságát hozza felszínre pl.: akarat, kitartás, alkalmazkodás, tolerancia, erkölcsi
fejlődés.
 Esztétikai érzék fejlesztése (az összegyűjtött dramatikus eszközök pl.: ruhák, kiegészítők,
díszletek stb. használatával).
 Önkifejezés mozgással és/vagy ábrázolással kisérve.
 Önálló szövegalkotás, metakommunikációs és non-verbális jelzések.
 Ábrázolás, kreativitásfejlesztés (az irodalmi mű motiválja a gyermeket arra, hogy
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önállóan maga is elkészítse a szükséges bábokat, eszközöket, kellékeket).
Terápiás módszerek alkalmazása (pl.: félelem, harag, agresszió kijátszása).

Programunk a komplexitásra épül, ezért az irodalmi anyag összeállításánál figyelembe vesszük a
környezeti és alkalmi témákat valamint a koncentrikusság elvét.
Az irodalmi anyag átadásánál is megjelenik a mozgás, mint motiváló élmény.
Az irodalmi anyag összeállítása:

Mesék
jellemzői

Mondókák, versek
jellemzői

3-4 évesek
 altatók, rigmusok,
höcögtetők,
 állathívogatók,
 ritmikus, egyszerű
szerkezetű játékos versek,
 utánzó mozgáson
alapuló mondókák, versek
 egyszerű cselekményű
népmesék,
 érthető, ritmikus
ismétlődések (pl:
bábmesék),
 állatmesék,
 egyszerű cselekményű
mesék,
 klasszikus és kortárs
mesék

4-5 évesek
 névcsúfolók,
 halandzsa szövegű
kiolvasók,
 vidám,
humoros
versek,
 népköltészeti
ihletésű ritmusos versek,
 klasszikusok
és
kortárs versek
 többfázisos
szerkezetű állatmesék,
 dramatikus népszokások,
 novellisztikus
mesék,
 realisztikus
regényrészletek
 klasszikus és kortárs
mesék

5-6-7 évesek
 közmondások,
 szólások,
 találós kérdések
 lírai versek,
 klasszikusoktól
kortársaktól versek,
 önálló rímjátékok,

és

 cselekményes népmesék,
 klasszikus tündérmesék,
 tréfás nép- és műmesék,
 realisztikus,
novellisztikus mesék,
 regényrészletek
 folytatásos mesék,
 klasszikus és kortárs
mesék

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére








Irodalmi nevelésünk hatására az óvodáskor végére irodalmi alkotásokat értő, szerető,
befogadó, gyermekké válik.
Szívesen ismételgeti a verseket, rigmusokat.
Várja és igényli a vers- és mesehallgatást.
Szívesen mesél, bábozik, dramatizál.
Tud rigmusokat, verseket, meséket elmondani saját maga és társai szórakoztatására.
Képes lesz saját mese-, versalkotásra, ábrázolással és/vagy mozgással kombinálva, az
önkifejezés eszközeivel.
A gyermekeknek teret adunk tehetségük kibontakoztatásához, mesélés, szerepjáték,
verselés stb. formájában.

47

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A zenei nevelésünk célja: A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetésével a gyermek
zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságának fejlesztése, továbbá zenei anyanyelvének
megalapozása, zenei képességek (ritmus, hallás, éneklés, mozgás) alakítása.

Feladatunk:
 A zene iránti érdeklődés felkeltése.
 A gyermekek megismertetése a magyar népi kultúra kincseit, a népszokások egyes
elemeit, az ünnepeinkhez, hagyományainkhoz kapcsolódó zenéket, dalokat, népi
játékokat.
 Az életkori- és egyéni sajátosságok figyelembevételével rendszeres zenei élmény
biztosítása.
 A zenei anyagok igényes válogatása a gyermek képesség szintjének megfelelően.
 A népi-, klasszikus és kortárs zenei alkotások figyelembevétele.
 A csoport összetételének figyelembevételével a zenei anyag megválasztásánál, a multi- és
interkulturális feladatok megvalósítása.
 Tehetséggondozás – a szülői házzal karöltve - egyénre szabott módszerekkel,
eszközökkel történik.
A zenei nevelés megalapozásához a népi, klasszikus és kortárs művészi alkotások közül
válogatjuk a gyermekek számára a mondókákat, énekes játékokat, ölbeli játékokat, népi
gyermekdalokat, népi játékokat.
A zenei anyag közvetítése érzelmi motivációt indít el, mely felkelti a gyermek érdeklődését az
igényes zene iránt. Az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének. A
hallott dalok belső visszhangot keltenek, befogadóvá, reprodukálóvá (újraalkot), alkotóvá teszik
a gyermeket, megjelenik az önkifejezés vágya, formálódik zenei ízlése, esztétikai fogékonysága.
A gyermek zenei képességének fejlesztése érdekében különböző mozgásos, ritmusos,
hallásfejlesztő játékot játszunk. Ezek fontos szerepet játszanak a zenei kreativitás alakításában.
Tartalmi munkánkat az alábbi táblázatban foglaltuk össze a koncentrikusság (l.: szómagyarázat)
elve alapján.
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3-4 évesek
Zenei anyag

Hangterjedelem
Zenei képességek
Mozgás, térforma

Ütőhangszerek

Zenei formaérzék

Zenei alkotókedv

Zenehallgatás
Szervezeti forma

4-5 évesek

5-6-7-8 évesek

cirógatók; ölbeli játékok; Egyszerű
körjátékok
mondókák;
dalos bonyolult mozgásokkal;
játékok; egyszerű játékok kiszámoló; alkalmi dalok
egyszerű mozgásokkal;

Halandzsa kiszámolók;
csúfolók; bonyolultabb
szerkezetű,
több
szereplős dalos játékok;
szomszéd népek dalai
3-5 hang
3-6 hang
3-6 hang
Éneklési készség, Hallásfejlesztés
Ritmusérzék
egyszerű, utánzó. kísérő teljes csoporttal együtt; Esztétikus, egyöntetű
mozgás
egyöntetű
mozgás mozgás;
változatos
esztétikusabb
térforma;
játékos
játékmozdulatokkal
táncmozdulatok
Egyszerű
dob;
cintányér; dob;
cintányér;
ritmushangszerek
triangulum;
maguk triangulum;
népi
készítette "hangszerek"
hangszerek stb.
egyszerű
beszélt
és a motívum (4 egység) a
motívumok
énekelt ritmusmotívumok hangsúlyának kiemelése hangsúlyának
visszatapsolása
játékos
mozdulatokkal; kiemelése
tapssal,
ritmusés járással, bonyolultabb
dallamvisszhang
játékos mozdulatokkal;
önálló
ritmusés
dallamvisszhang
spontán énekelgetés
Dallamfordulatok
Zenei
kérdés-felelet
kitalálása
kitalálása; mondókára
dallamkitalálás; saját
szöveg vagy mese
énekelve
altató; szöveges, egyszólamú, tréfás, ill. lírai népdalok;
más nemzetek dalai; kiváló művészi alkotások;
hangszeres zene; élőzene
kötött, kötetlen, egyéni, mikro- és makro csoportos,
teremben vagy szabadban

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére
 Örömmel játszik énekes játékokat.
 Felszabadultan, önállóan tud énekelni.
 Megkülönbözteti a zenei fogalom-párokat.
 Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.

Rajzolás, festés, mintázás és kézimunka
Célunk: Az egész nap folyamán biztosított játéktevékenységben, - változatos témák
megadásával - az ábrázoló tevékenység vonzó lehetőség legyen.
Feladatunk:
 Tér, idő és változatos eszközök biztosítása.
 Igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet alakítására és az esztétikai
élmények befogadására.
 Annak észre véttetése, hogy minden megjeleníthető, minden ábrázolható.
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A gyermek megismertetése a célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív eszközhasználattal,
a különböző anyagokkal; a rajzolás, a mintázás egymással is kombinálható változatos
technikáival, eljárásaival és az eszközök használatával.
A kézügyesség, a finommotoros koordináció fejlesztése.
A gyermeki ábrázolás ösztönzése alkotó légkör megteremtésével, változatos lehetőségek
felkínálásával.
Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a
tehetségek bátorítására.

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a
gyermeket szép, egymással is harmonizáló, szükséges mennyiségű, esztétikus tárgyak és
dekorációk vegyék körül. Ez segít a belső harmónia megalapozásában. Közösen alakítjuk,
formáljuk közvetlen környezetünket - így nagycsoportban már a gyermek egyéni ízlése is
kialakul (pl.: szimbolikus-szerepjáték keretén belül, mozgásos játékoknál). E tevékenységek
közben valósítjuk meg a vizuális nevelés feladatait.
Ezáltal fejlődik a gyermek:












látásfolyamata,
észlelése,
képi-plasztikai kifejezőkészsége,
vizuális időrendisége,
vizuális ritmusa,
vizuális helyzet, pozíció felismerése,
vizuális memóriája,
alaklátása, formaállandósága,
tapintásos észlelése,
finommotoros koordinációja,
szem-kéz koordinációja,

Fontosnak tartjuk a változatosságot is, ezért a kiegészítő tárgyakat, díszítő elemeket,
dekorációkat a jeles napokhoz kapcsolódva, az évszakok változását követve – cseréljük (Beszélő
környezet). A gyerekmunkákat is felhasználjuk környezetünk, a csoportszobák díszítéséhez,
mivel a gyermek az általa létrehozott alkotásokhoz érzelmileg közelebb áll.
A gyermek az őt körülvevő világról sokféle ismeretet szerez, majd ezek mindegyikét az ábrázoló
tevékenysége során újraalkotja, belsővé válik. Megfigyelései újabb és újabb alkotásra ösztönzik.
Így együtt fejlődik a vizuális megismerés, a megfigyelés és a gondolkodás. Ennek eredménye a
vizuális önkifejezés, azaz a létrejövő alkotás. Fontos, hogy a gyermek a saját maga által
létrehozott alkotást – mely a belső képek gazdagítására épül – minél részletesebbé, minél
tökéletesebbé fejleszthesse önmagához képest. Ez számára folyamatos örömet okoz. Az alkotást
sikerként éli meg és újabb tevékenységre sarkallja. Ennek hatására kézügyessége egyre
gyorsabban fejlődik.
Az óvodapedagógus folyamatosan teret biztosít az ábrázoló tevékenységhez. Az ábrázoló
tevékenység játékba épülése az egész nap folyamán természetes és magától értetődő. A
csoportszobákban a gyermek a játékidőben szabad választás alapján bármilyen ábrázoló
tevékenységbe kezdhet (rajzolás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás stb.). Az ábrázoláshoz
szükséges eszközök – a gyermek számára elérhető, nyitott polcon – kéznél vannak, és kérés
nélkül elvehetők.
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Ábrázolás technikái
Plasztikai munkák
készítése

Képalakítás

Egyre
bővülő
technikák
bemutatása

Folyamatosan
bővülő
eszközök
használata

 Természetből gyűjtögetett tárgyakból, termésekből
Pl.: gesztenye, falevél, kavics, dióhéj, toboz, gally, termések,
magok, kukoricacsuhé stb.
 Különféle anyagok megmunkálása
Pl.: homok, gyurma, só - liszt gyurma, papírmasé, hó, viasz,
gipsz, agyag stb.
 Szerkesztés, összerakás, egyszerűbb ajándéktárgyak készítése
Pl.: termésekből figurák, dobozokból járművek, építmények,
ékszerek stb.
 Bábkészítés, fejdíszek, álarcok készítése
Pl.: fakanálból, különféle anyagokból, fonalakból, különféle
minőségű papírokból
 Udvaron készült nagyméretű rajzok
Pl.: aszfaltra-krétával, homokba-botokkal, hóba-lenyomatokkal
 Rajz, festés
Saját fantázia megjelenítése; különböző élmények, cselekvések
megjelenítése; mesék, versek, dalok megjelenítése; jeles napok
eseményeinek megjelenítése
 Képalakítás
Pl.: tépéssel, vágással, előre kinyomott formák ragasztásával
 Rajzolás, színezés, árnyalás, hátterek készítése
 Festés, ujjfestés, különféle nyomatok készítése
Pl.: zsinórral, krumplival, dugóval
 Díszítéshez, üveg mozaik felragasztásának bemutatása,
dekupázs technika bemutatása
 Varrás, különböző öltéstípusok gyakorlása
Gombfelvarrás gyakorlása, díszítés szálkihúzással
 Mintázások: lufi nyomás, márványozás, fröcskölés, fésülés,
karcolás, viaszolás
 Szövés-fonás
 Origami (hajtogatás)
 Különféle kréták, ollók (sima, cikk-cakk, díszítő)
 Különféle formalyukasztók, nyomdák és mintázó kellékek
 Különféle ragasztók, papír dekupázs, csiriz, tapéta ragasztó

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére








Kialakul a gyermeknél az egyéni rajzstílus, megkezdődik az egyéni képalkotás fejlődése.
Fejlődik komponáló-, térbeli tájékozódó-, és rendezőképessége, képi gondolkodása.
Nyitottá válik a szépre.
Kialakul benne az igény a környezete szépítésére.
Pontosabbá válik finommotoros koordinációja és ügyesedik a keze.
Kialakul esztétikai érzékenysége.
Szemmozgását tudatosan kontrollálja (szemfixáció).
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VII. Inkluzív pedagógia
Az óvoda az inkluzív (beillesztés) pedagógiai gyakorlat keretei között társadalmi, szociális,
kulturális tényezőkből és sajátos nevelési igényből adódó integrációs (együttnevelés) gyakorlatot
valósít meg. Az inkluzív szemlélet az egyénre szabott pedagógiai gyakorlatban, folyamatos
visszacsatolásban, nyomon követésben realizálódik.
Az inkluzív szemlélet gyakorlatban történő kifejeződése, és eszköze, a differenciálás.
A differenciálás segítségével a gyermek személyisége a maga útját bejárva képes fejlődni. A
differenciálás (megkülönböztetés) megtervezésének kiindulópontja a gyermek játékának
megfigyelése. Játék közben megismerhető személyisége, kapcsolata, társas magatartása, verbális
képessége, gondolkodása, ismerete, mozgása és családi háttere.

1. Gyermekvédelem
Az óvodai gyermekvédelem fő céljának a prevenciót tekintjük, amely során szeretnénk
megelőzni a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet kialakulását, valamint segítséget
nyújtani a meglévő hátrány leküzdéséhez.
További célunk:
 A gyermek jogainak tiszteletben tartása és a gyermek érdekeinek mindenek feletti
érvényesítése.
 A hátrányok csökkentése és a leszakadás megelőzése.
 A „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 2009. évi LXXIX. törvény, amely nem más, mint az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének hazai feltételekhez igazodó
alaptörvénye- figyelembevétele, betartása és a szülők tájékoztatása.
Feladataink:
 A család: a gyermek, a szülő méltóságának tiszteletben tartása, a családtagok elfogadása.
 Tapintatos, szakmai alázattal való közeledés azokhoz a családokhoz, akik segítséget
kérnek, vagy feltehetően segítségre szorulnak.
 A családdal való együttműködés során az intervenciós gyakorlat érvényesítése (azaz
beavatkozás, a családhoz illesztett segítségnyújtás).
 Az ingerszegény környezet felismerése, szükség esetén az ingerkörnyezet alakítása:
gazdag stimuláló ingerek alkalmazása óvodán belül és kívül.
 Az óvoda valamennyi alkalmazottjával együtt az érzelmi biztonság megteremtése, a
gyermek igényének megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés.
 Észrevenni, ha a látszólag jól működő család, veszélyeztető hatással van a gyermek
egészséges személyiségfejlődésére.
 Prevenció, korrekció, gondozás.
 Az óvodapedagógus jelzése, javaslattétele a gyermekvédelmi felelősnek, aki a problémát
kötelezően továbbítja a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ felé.
 A Gyermekvédelmi törvényben foglaltak betartása és a szülő tájékoztatása.
Gyermekvédelmi szempontból a veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja, vagy akadályozza.
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Gyermekvédelmi esetek csoportosítása:
Veszélyeztető okok szerint
1. Szociálisan veszélyeztetett (pl.: munkanélküli szülő van a családban, a családnak
közüzemi díj tartozása van stb.).
2. Egészségügyi okból veszélyeztetett (pl.: aki tartósan beteg, egészségtelen
lakáskörülmények között él stb.).
3. Családi okok miatt veszélyeztetett (pl.: akinek a családjában rendszeresek a konfliktusok,
a család nem tudja vagy nem hajlandó ellátni a gondozást, nevelést; a gyermek
elhanyagolt stb.).
4. A gyermek személyiségében rejlő ok (pl.: aki nehezen kezelhető, antiszociális
magatartású, magatartási – beilleszkedési nehézségekkel küzd stb.).
Fokozott gyermekvédelmi figyelmet igényel az a gyermek, aki:
 A szakértői és rehabilitációs (helyreállítás) bizottság szakvéleménye alapján sajátos
nevelési igényű vagy pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott.
 Fejlesztőpedagógushoz, logopédushoz vagy a Korai fejlesztő központba jár.
A „ránézésre jól működő” családok is lehetnek komoly veszélyeztető források a gyermek
egészséges személyiségfejlődése szempontjából:
 az érzelmi kielégítetlenség,
 a kötődési igény kielégítetlensége,
 a társas igény kielégítetlensége,
 a védettség hiánya miatt.
Fontos figyelnünk a következő tünetekre:
 testi,
 hangulati,
 viselkedésbeli,
 fejlődési zavarra.
Amennyiben a tüneteket nem tudjuk az óvodában rendezni, a gyermeket megfelelő szakemberhez
küldjük, mert a veszélyeztetett gyermek iskolakezdése problémássá válhat, ugyanis:
 teljesítményzavar,
 viselkedészavar és / vagy
 kapcsolatzavar alakulhat ki.
Óvodánkban a gyermeknél megjelenő tüneteket az óvodapedagógusok a gyermekvédelmi
felelősnek, ill. az óvodavezetőnek jelzik. Az óvodapedagógusok jelzéseit, a szülők problémáit
mindnyájan tapintatosan kezeljük. A titoktartási kötelezettség minden alkalmazottra vonatkozik.
Kivétel ez alól a nevelőtestületi értekezlet és a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek
érdekében végzett megbeszélései, ill. a problémának megfelelő szakemberek tájékoztatása.
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Óvodapedagógusok
Szűrés, jelzés, javaslattétel.
Korrekció, prevenció, gondozó
tevékenység

---------------

Gyermekvédelmi felelős
Óvodavezető
A megelőző, gondozó, korrigáló tevékenység összefogása óvodai szinten,
Kapcsolattartás az óvodapedagógusok és az óvodavezető között. Kapcsolattartás az
A gyermekvédelmi tevékenység
óvodai szociális segítővel, a Gyermekjóléti és családsegítő központtal, átmeneti-,
irányítása, ellenőrzése, értékelése.
család-anya-, és gyermekotthonnal. A jelzések továbbítása.
 Részvétel a kerületi gyermekvédelmi munkaközösség munkájában.
Információk átadása
 Tanévkezdéskor a SZMK tájékoztatása az adott év gyermekvédelmi ütemtervéről Informálás az aktuális időpontokról.
 Az igénybe vehető szociális ellátások és aktuális információk rendszeres
megjelentetése a gyermekvédelmi faliújságon.

------------------



Kedvezményes/térítésmentes étkezési térítésre feljogosító dokumentumok

Jóváhagyás

begyűjtése az érintett szülőktől (RGYK, szükséges nyilatkozatok)

Jóváhagyás
Javaslat az önkormányzati karácsonyi
ünnepségen való részvételre, a rászoruló
gyermekek körében.

Váratlanul súlyos helyzetbe került (súlyos
betegség, halál) család anyagi helyzetének
megsegítésére javaslat.

Pedagógusok javaslatának összegyűjtése.
Meghívók szétosztása.

 Kapcsolatfelvétel az Önk. Szoc. Irodájával (a szülő felvilágosítása).
Szülők, képviselőinek bevonásával a segítség helyi formájának lehetőségei,
megszervezése, lebonyolítása – visszajelzése
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Jóváhagyás

A szülő tájékoztatása a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő
Központ munkájáról, igény-bevételének megajánlása
Súlyos esetben (és nem együttműködő szülő esetében)

A csoportba járó gyermekek
veszélyeztetettségének felmérése
a szülők életvezetési problémái (a család
kedvezőtlen hatásai) miatt.

Tájékoztatás

Magatartásbeli,
fejlődésbeli
rendellenesség felmérése
- Szülő tájékoztatása – fogadóóra
keretében,
amelyre
meghívható
szükség szerint: gyermekvédelmi
szakemberek,
logopédus,
fejlesztőpedagógus, óvodavezető,
- Közös megoldási módok keresése
-

Jóváhagyás
A Nevelési Tanácsadóba, ill. Gyermekjóléti
Szolgálathoz küldött gyermekek nyilvántartása.


Esetleges
külső
segítség
megajánlása:
Nev.
Tan.
Gyermekjóléti
és
Családsegítő
központ igénybevétele,



Konzultáció
a
fejlesztő
pedagógusokkal, logopédusokkal
-

Nevelési. Tan és Szak. Biz.
Beutalóinak megírása, aláírása a
szülővel.

A Nevelési Tanácsadóba, ill. Gyermekjóléti Szolgálathoz
küldendő gyermekek nevének, adatainak csoportonkénti
összegyűjtése, az ok megjelölése.
 Statisztika készítése
Iskolaérettségi vizsgálatok


-

A beutalók aláírása, elküldése
A visszaérkező vélemények nyilvántartása
tájékoztatás.
A vélemények fénymásolatának visszajuttatása
a csoportokba.

Egyéb ok miatt

Az éves értékelések összegyűjtése és tanév végén összegző írásos
beszámoló készítése, amelynek része: Önértékelés a tanévben végzett
felelősi munkájáról

Csoportjának a hátrányos helyzetű, ill.
veszélyeztetett gyermekek nyilvántartása.
Az óvodapedagógus megelőző, gondozó,
korrigáló tevékenységének rögzítése –
azok hatásai, eredményei – önértékelés
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Értékelés

2.

Migrációs populáció integrációja

Célunk: A multikulturális nevelés megvalósítása, azaz minden gyermek fontos számunkra. A
nem magyar állampolgárságú gyermek értékként való elfogadása.
Feladatunk:
 Az egyenlőség pedagógiájának megvalósítása.
 A beszélő környezet megteremtése, mely növeli a nem magyar ajkú gyermek
beszédkedvét, fejleszti nyelvi kifejezőképességét, verbális és nonverbális
kommunikációját.
 Logopédus közreműködése beszédhibák esetén.
Szükség esetén, a gyermek fejlődése érdekében az óvodapedagógus a gyermekvédelmi felelőst és
a Családsegítő Szolgálatot is bevonja.
Figyelembe vesszük, hogy a migráns gyermek tapasztalati világa, élményanyaga, tudásszintje,
képessége természetes módon eltér a magyar anyanyelvű társaitól. A tevékenységek
megtervezésénél és szervezésénél fontos szempont a kompenzálás, melyet differenciált
feladatadással, változatos csoportformák alkalmazásával valósítunk meg. Munkánk során szem
előtt tartjuk a gyermekek és a gyermekközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi hátteréből
adódó sajátosságait. Értékközvetítő tevékenységünk tudatos: az együttműködés, az önzetlenség, a
nyitottság, a társadalmi érzékenység és más kultúrák elfogadása jellemzi.

3.

Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése

Oktatáspolitikánk az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a társadalmi kirekesztés
csökkentésére, a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség megteremtésére.
A gyermek alapvető joga, hogy sajátos szükségletének, állapotának megfelelő segítséget kapjon:
készségei, képességei kibontakoztatásához, személyisége védelméhez, fejlesztéséhez.
A sajátos nevelési igény kifejezi
a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb
pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű módosulását,
b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét
3.1.
Helyzetelemzés
Szülői igény alapján és az Önkormányzat támogatásával 1995 szeptemberétől hivatalosan,
alapító okirattal rendelkező integrált csoportot szerveztünk.
Az integráció ebben az esetben a sajátos nevelési igényű gyermek fogadását, beillesztését jelenti
a többségi gyermekek közé. Ez a folyamat mindkét féltől (fogadó és beilleszkedő) is
alkalmazkodást vár el.
A kívánatos cél a gyermek adaptációs (alkalmassá tétel) szintje, amikor már az alkalmazkodás
kölcsönös. A hangsúly nem a közös együttléten van, hanem az együttes tevékenységeken: a
közös játékon, tanuláson, munkálkodáson, kölcsönös kommunikáción.
A vegyes életkorú csoportban (8-as) az integráció típusai közül a funkcionális integráció
(működő együttnevelés) legmagasabb foka: a teljes integráció működik. Ez azt jelenti, hogy a
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csoport minden tagja az egész nap folyamán, a nevelés teljes időtartamában együtt tartózkodik,
tevékenykedik. Kezdettől fogva biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket. A napirend, a
tevékenységi formák, a többi csoporthoz hasonlóan a helyi nevelési program szerint működik.
Figyelembe vesszük a családok igényeit (testvérpárok), a különbözőségeket, az egyéni
szükségleteket és adottságokat.
Személyi feltételek:
 2 óvodapedagógus,
 gyógypedagógiai asszisztens,
 érettségizett dajkák
Munkánk hatékonyságát segítik:
 logopédusok,
 fejlesztő pedagógus,
 utazó gyógypedagógusok.
A fejlesztő játékok egy részét pályázatokon nyertük, a másik részét céltudatosan vásároltuk.
A különbözőségek elfogadásában, tiszteletben tartásában intézményünk nyitott, ezt bizonyítja,
hogy már évek óta foglalkozunk SNI-s gyermekkel.
Az esélyegyenlőség kialakítása érdekében minden óvodapedagógusoknak fel kell készülni a
sajátos nevelési igényű gyermek fogadására.
Óvodánkba fogadunk az alapító okirat szerint:
 Érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszéd fogyatékos gyermekeket.
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot
igénylő gyermeket, akik életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartási hiányosságokkal küzdenek,
közösségbe való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített, vagy
sajátos tendenciákat mutatnak.
A gyermek sajátos nevelési igényeit a fogyatékosság típusa szerinti szakértői bizottságok
állapítják meg. A befogadó nyilatkozat ellenében a bizottság jelöli ki a megfelelő intézményt a
gyermek fogadására. A bizottságok feladata a gyermek diagnosztizálása (állapotfelmérés), az
egészségügyi és (gyógy) pedagógiai habilitációs (valamire való képesség), rehabilitációs célú
tevékenységek keretének, óraszámának, szakember közreműködésének előírása.
Kapcsolataink
 EGYMI-vel (utazó gyógypedagógusok)
 Pedagógiai Szakszolgálattal,
 Bölcsődékkel,
 Szakértői bizottságokkal,
 Szociális Szolgáltató Centrummal,
 Általános iskolákkal,
 Iskola egészségügyi szolgálattal
Az óvodai integráció célja: Az egyenlő bánásmód elve alapján az óvodai nevelés legfőbb célja a
harmonikus személyiségfejlesztés elősegítése, az életkori, az egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevétele. Melynek hatására - a gyermek legyen akár többségi, akár sajátos
nevelési igényű-, azt szeretnénk, hogy boldog gyermek, később képességéhez mérten, sikeres
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felnőtt váljon belőle.
3. 2. Az SNI-s gyermek óvodai nevelésének feladatai
A sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelésében, fejlesztésében résztvevő
óvodapedagógus rendelkezzen magas szintű pedagógiai- pszichológiai képességekkel, mint pl.:
elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség, segítés, támogató attitűd, rugalmasság.
Minden dolgozó feladata:
 A sajátos nevelési igényű gyermeket elsősorban, mint gyermeket lássa, szem előtt tartva,
hogy minden gyermek fejleszthető.
 A gyermek fogyatékossági típusáról bizonyos alapismereteket szerezzen.
 Fordítson kellő figyelmet a gyermek megismerésére.
 Helyezze előtérbe a gyermek speciális igényeit, hiszen egyéni és különleges bánásmódot
igényel.
 Érezze a segítségnyújtás mértékét.
 Segítse a sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedését a csoportba, a többi gyermeket
a fogadásra.
Óvodapedagógus feladatai:
 Ismerje a törvényi hátteret, a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséről szóló
rendeletet.
 Kiemelt figyelmet fordítson a szülőkkel, a családdal történő kapcsolattartásra.
 A gyermek minél jobb megismerése érdekében tájékozódjon a gyermek, otthoni
szokásairól.
 A csoportba járó gyermek fogyatékossági típusának megfelelő szakirodalmat
tanulmányozza
 A gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait vegye figyelembe.
 A diagnózisban szereplő javaslatokat építse be munkájába.
 Legyen tisztában saját kompetenciájával, tartsa tiszteletben a másik szakember
kompetenciáit, kölcsönösen egészítsék ki egymás tevékenységét.
 Differenciáljon, alkalmazzon individuális (egyedi) technikákat, módszereket.
 A különböző nevelési helyzetekben válasszon alternatív (eltérő) megoldásokat.
 A tevékenységek, a fejlesztések során vegye figyelembe a tartalom mennyiségét,
mélységét, továbbá a gyermek életkorát, fejlettségi szintjét.
 A gyermek fejlesztésében még résztvevő szakemberekkel fogyatékosságának típusát,
súlyosságát, szocio-kultúrális hátterét és nem utolsó sorban a gyermek, napi állapotát.
 Alapos jellemzést készítsen a gyermek szakértői vizsgálatához.
 Készítsen egyéni fejlesztési tervet a kiemelt figyelmet és a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek számára és ezeket hatékonyan valósítja meg. Mindeközben vegye
figyelembe az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó
fejlesztési célokat.
 Fejlesztő munkáját összehangolja más segítő szakemberekkel.
 Működjön együtt a különböző szakemberekkel:
 Az intézményben dolgozó logopédusokkal, fejlesztő pedagógussal
 Utazó gyógypedagógusokkal
 Az egész nap folyamán harmóniát, érzelmi biztonságot, kiegyensúlyozott, elfogadó
légkört teremtsen.
 A gyermekeket a felnőttek és egymás elfogadására, az egyéni sajátosságok és a másság
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tiszteletben tartására nevelje.
A gyermekek egyéni- és kori sajátosságainak ismeretében a munkája során érthetően és a
pedagógiai céljainak megfelelően kommunikáljon, különös tekintettel a sajátos nevelési
igényű és a beszédértési nehézségekkel küzdő gyermekekre.

3.2.1. Az óvodapedagógus speciális feladatai a fogyatékosság típusának megfelelően
A. Érzékszervi fogyatékos, látássérült gyermek fejlesztése
Fogalma:
Látássérült az a gyermek, akinek látása az ép látás 33%-a vagy annál kevesebb, ill. 10 fokos vagy
annál szűkebb a látótere.
E kategória szükségleteiben eltérő csoportokat takar:
 gyengén látó (szemüveggel korrigált visusa az ép látás 10-33% közé esik)
 alig látó (korrigált visusa 0,1 alatti, az ép látás 10%-ánál kevesebb)
 vak (visusa 0)
Gyengén látás mellett különböző részképesség kiesések, beszédhibák, figyelemzavar,
hypermotivitás vagy kóros lassúság különböző szenzoros integrációs zavarok (l.: szómagyarázat)
és magatartási problémák jelentkezhetnek.
A gyengén-látást, alig látást okozó néhány szembetegség:
 myopia: rövidlátás (mínusz dioptriás szemüveggel korrigálható),
 hypermetropia: távollátás (pozitív dioptriás szemüveggel korrigálható),
 nystagmus: szemtekerezgés, a szemek akarattól független, gyakori vagy állandó
mozgása.
 strabismus: kancsalság,
Az óvodapedagógus feladata:
 A megmaradt látás jobb kihasználása - látásnevelés.
 A gyermek mozgásterének alakítása – a tájékozódás tanítása, gyakoroltatása.
 A speciális objektív feltételek biztosítása pl.: a csoportszoba természetes és mesterséges
megvilágítása, nagyítók használata, a szemüveg állandó tisztántartása.
A.1. Mozgásfejlesztés, mozgás, mozgásos játékok
A látássérült gyermeknél a legérintettebb terület a mozgás, tájékozódás és a mozgásos
félelem.
Az óvodapedagógus feladata:
 A biztonságos közlekedés beindítása, begyakorlása.
 Engedjük a gyermeket mozogni, hiszen saját testéről, az őt körülvevő téri világról így
szerez ismeretet.
 Különös figyelmet fordítunk a gyermek mozgás-látás összehangolására, szem-kéz, szemláb koordinációra.
 A mozgásában is csak a szükséges segítséget nyújtjuk, és nem többet.
 Puha tárgyakból akadálypályát készítünk, hogy a gyermek vonatos játékkal, később
verbális irányítással mozogjon.
 Először együtt gyakoroljuk a térben való orientálódást, később csak verbális utasítással.
Nem engedjük a gyermek mozgáspasszivitásának kialakulását.
 A saját testén való tájékozódás, testrészeinek megismerésére kihasználjuk a mindennapi
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tisztálkodási, öltözködési tevékenységeket. Óriási segítség a tükör.
A gyermeket motiváljuk pl.: termények, különböző méretű gombok válogatására,
gombolásra, zipzárazásra, cipőkötésre. Ezzel segítjük a finommozgása fejlődését.
A.2. Verselés, mesélés

A kommunikáció a környezettel való interakciót teszi lehetővé. A látássérülteknél a nonverbális kommunikáció, az arcmimika, a szemkontaktus szegényes.
Fejlesztésük különösebben nem tér el a többségi társakétól. Báb, maskarás, dramatikus
játékoknál a tökéletes vizuális élmény hiányában képzelő erejükre hagyatkoznak.
A.3. A környezet tevékeny megismertetése
Az óvodapedagógus feladata:
 A környezetet megismertetése és megszerettetése minél több oldalról.
 Lehetőség biztosítása a tapintásos érzékelésre és a gyermek élményeinek, tapasztalatainak
elmondására.
 A figyelem felhívása - a többségi gyermek számára természetes - vizuális érzékelésre,
beszéljék és magyarázzák meg a dolgok, tárgyak, jelenségek tulajdonságait, jellemzőit.
Matematikai gondolkodás
Különleges megsegítést a taktilis lehetőséggel, a nagyobb méretű tárgyakkal, való
manipulációval érjük el.
A.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A csecsemő nyúl a tárgyak után, megfogja, forgatja, nézegeti, elengedi. A látássérült
csecsemőt a pontatlan nyúlás miatt kudarc éri, ezért nem gyakorolja eleget a tárggyal való
manipulációt. Ennek eredménye, hogy óvodás korra ezen a területen hátránnyal indul
társaihoz képest. A fentiek miatt kiemelt terület a finommozgás fejlesztése.
 Egész nap folyamán lehetővé tesszük a gyurmázást, az ujjal és/vagy tenyérrel való festést,
vastag erős színű zsírkrétával való firkálást, rajzolást. Felnőtt felügyelettel, az ollóval
való vágást.
 A fűzéshez nagyobb méretű fa vagy műanyag gyöngyöt adunk. A mágneses mozaik,
vasalható gyöngyből formakirakás, pötyizés is jó célt szolgál.
 A nagyméretű fakockákkal, a dupló építőjátékkal fejlesztjük a gyermek térérzékelését,
fantáziáját, kreativitását.
 A labdázással, célba dobással és gurítással a keze célirányos mozgását javítjuk.
 Az udvaron kihasználjuk a homokozási lehetőséget.
A.5. Ének, énekes játékok, gyermektánc
A hallási figyelem általában kifinomultabb a látássérült gyermeknél. Könnyebben tudja
kiválasztani a háttérzajból a számára fontos ingereket. A hangok nemcsak információkat,
hanem érzelmeket is közvetítenek, esztétikai élményt nyújtanak számára. A dalok, a
mondókák, a zeneművek, a saját hangszeres játék, és az énekes produkciói segítik a gyermek
érzelmi fejlődését, harmonikus személyiségének kialakulását.
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Az óvodapedagógus az egyenletes lüktetés érzékeltetésére és a ritmusfejlesztésre a
csörgők, ritmushangszerek széles skáláját használja.
Játékos formában segíti az óvodapedagógus a térről alkotott képzetek kialakulását, a
hangok intenzitását, irányát. (Erre csörög a dió …, keresd a leejtett tárgyat!).
A látássérült gyermek tehetséggondozása e területen kiemelt jelentőségű.
A.6. Érzelmi – akarati élet, társas kapcsolatok alakulása, szocializáció

Bizonyos személyiségvonások nem közvetlenül a látássérülés hatására, inkább a családi,
óvodai, szűkebb – tágabb környezet hatására alakulhat ki; önbizalomhiány, passzivitás,
alulértékelt énkép, csökkent mértékű kudarctűrés, nem reális önkritika formájában.
 Az óvodapedagógus fokozott odafigyeléssel, motivációval, dicsérettel, jutalmazással,
megértéssel, türelemmel segít.
 Segíti a gyermek beilleszkedését, kapcsolatainak alakulását.
A.7. Gondozási területek, önállóság, önkiszolgálás
Alacsonyabb önkiszolgálási szinttel érkezik az óvodába, mint látó társai.

Az óvodapedagógus figyeljen arra, hogy a gyermek jele a különböző helyeken, tárgyakon
jól látható, érzékelhető legyen.
 Egyszerre csak egyféle mozdulatot tanítson a gyermeknek az öltözködés során.
 Kísérje mindig beszéddel a cselekvést.
 Türelemmel tanítgassa az evőeszközök, tányér, pohár, szalvéta használatára. Később
szorgalmazza a kulturált étkezést.
B. Érzékszervi fogyatékos, hallássérült gyermek fejlesztése
A hallássérülés a hangerő, ill. a hangmagasság csökkent, ill. hiányos érzékelésében mutatkozik
meg. Megemelkedik a hallásküszöb, azaz az egyén csak a nagyobb hangerejű hangokat hallja
meg. A hangerő érzékelése szempontjából a következő kategóriák állíthatók fel:
- 25 – 40 dB enyhe nagyot hallás
- 40 – 60 dB közepes nagyot hallás
- 60 – 90 dB súlyos nagyot hallás
- 90 – 110 dB átmeneti sáv a súlyos nagyot hallás és a siketség között.
- 110 dB felett siketség
Hallásvizsgálat során audiológiai szakrendelésen a hallásküszöb regisztrálása audiogrammon
történik. A hangokat a hallókészülék felerősítve juttatja a fülhöz. A megfelelően kiválasztott és
beállított hallókészülékkel ellátott nagyot halló gyermeknél (30-90 dB) általában megindul a
természetes beszédfejlődés. A beszédfelfogásban elsősorban a megmaradt hallásra, ill. a szájról
olvasásra támaszkodik a gyermek.
A hallássérülés legsúlyosabban a beszédet és a nyelv kialakulását, kibontakozását érinti. Torzul a
kiejtés, a szókincs a hallássérülés fokával fordított arányban áll, gyakoriak a grammatikai hibák.
 Az óvodapedagógustól ez kezdetben megkívánja a gyermekkel szembefordulást és az
artikuláltabb, lassúbb beszédtempót,
A többségi gyerekkel játssza el milyen az, ha nem hall. Így érzi át, milyen érzés ez a nagyothalló
gyermeknek.
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B.1. Mozgásfejlesztés, mozgás, mozgásos játékok
Speciális feladatot nem igényel az óvodapedagógustól.
 Mozgástevékenység során az egyensúlyfejlesztésre fektessen nagyobb hangsúlyt.
 A tornagyakorlatokat párhuzamosan mutassa és verbálisan is közölje.
B.2. Verselés, mesélés








Az óvodapedagógus legyen beszédmodell – minta a gyermek számára.
Türelemmel hallgassa végig a gyermek mondanivalóját.
A szavakat, kijelentéseket, egyszerű mondatokat azonosítsa képekkel.
Gyakorolja a képolvasást.
Tanuljon egyszerű nyelvtörőket.
Használjon metakommunikációs és non-verbális jelzéseket.
Az óvodapedagógus adjon különböző lehetőséget a szimbolikus-szerepjátékokra.
B.3. A környezet tevékeny megismertetése



Az óvodapedagógus különleges feladata a környezet megismertetésére, megszerettetésére
a minél több tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása. A megfoghatatlan elvont
dolgokat próbálja meg elmagyarázni.

Matematikai gondolkodás
 Az óvodapedagógus vegye figyelembe a nagyothallásból és a nyelvi kifejezésből adódó
nehézségeket.
 Győződjön meg mindig arról, hogy a gyermek jól hallotta, ill. értette az elhangzott
feladatot.
B.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Az óvodapedagógus feladata ezen a területen megegyezik a többségi gyermekével.
B.5. Ének, énekes játékok, gyermektánc




Az óvodapedagógus minél több alkalmat teremtsen az éneklésre, ritmusfejlesztésre,
zenehallgatásra.
Játsszanak a magas-mély hangok, zörejek felismerésével.
Dalos játékok, (bújócska hangadással) segítségével spontán fejleszthető az irányhallás.

B.6. Érzelmi-akarati élet, társas kapcsolatok alakulása, szocializáció
A hallássérülés miatt előfordulhat a személyiség kedvezőtlen irányba való tolódása. Gátlásosság,
fokozott érzékenység, zárkózottság, bizalmatlanság vagy ellenkezőleg feltünősködés,
bohóckodás, túlzott nyugtalanság jelentkezhet a kedvezőtlen környezeti körülmények hatására.
 Az óvodapedagógus ügyeljen arra, hogy a gyermeket társai elfogadják, ne csúfolják, ne
gúnyolják.
 Magyarázza el, mi az, ami a gyermek fülében van, és ez milyen célt szolgál
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(hallókészülék).
A dicséret mellett, arc- és testjelekkel is, akár egy elismerő mosollyal is biztathatja a
gyermeket.
B.7. Gondozási területek, önállóság, önkiszolgálás

A nagyothallás negatívan nem befolyásolja az önállóság, az önkiszolgálás kialakulását. A
hallássérült gyermek jól alkalmazza az elfogadott szokásokat, szabályokat.
 Az óvodapedagógus tanulja meg a hallókészülék működését, ki és beillesztését a fülbe.
 Ellenőrizze a készülék működését.
 Tudjon elemet cserélni, ha szükséges.
C. A beszédfogyatékos gyermek fejlesztése
Az emberi érintkezés leggyakoribb formája a kommunikáció, a beszéd. A beszéd- vagy nyelvi
zavarral küzdő gyermek a mindennapi kommunikáció során kudarcot élhet meg. A nehézségek
miatt másodlagos pszichés tünetek (pl.: magatartás zavar) is előfordulhatnak. A sérült
beszédfejlődés befolyásolhatja a gondolkodás, az ismeretszerzés minőségét, tanulási zavart is
kiválthat.
A beszédbeli akadályok csoportosítása:
A beszéd és nyelvi fejlődés zavarai:
 Megkésett beszédfejlődés ép értelem és ép érzékszervek megléte mellett csak 3 éves kora
után kezd el beszélni.
 Diszfázia: a beszéd fejlődésének zavara, több hanghiba, szegényes szókincs.
 Súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar.
Az artikuláció zavarai:
 Diszlália: pöszeség, a beszédhangok ejtésének, tisztaságának zavara
 Orrhangzós beszéd.
 Dizartria: a beszédben résztvevő izmok működési zavara következtében kialakuló
probléma.
A beszéd folyamatosságának zavarai:
 Dadogás
 Hadarás
A hangadás rendellenessége:
 Diszfónia: rekedt, fátyolos hang.
A kialakult beszéd zavara:
 Mutizmus: teljes beszédképtelenség.
 Elektiv mutizmus: helyhez kötött beszédképtelenség (pl.: óvoda).
Az olvasás- és írásteljesítmény zavarai:
 Diszlexia: az olvasás zavara.
 Diszgráfia: az írás, helyesírás zavara.
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Az óvodapedagógus ismerje meg és alkalmazza azokat a speciális feladatokat, melyeket a
mindennapi nevelés során szem előtt kell tartania.
Az óvodapedagógus minta a gyermek számára. Tisztán, jól artikulálva, megfelelő tempóban kell
a gyermekhez beszélni.
A közlései legyenek rövidek, érthetőek, tömör kérések, utasítások.
Motiválja a gyermek beszédkedvét, ezzel együtt a gyermek beszédfogyatékosságából eredő
hátrányok miatti kirekesztettséget csökkentse.
Bizalommal, őszinte odafigyeléssel forduljon a gyermek felé, így erősítheti önbizalmát és
alakíthatja pozitív énképét.
A gyermeket juttassa sikerélményhez, és olyan képességeket emeljen ki, amiben a gyermek
kiemelkedő, olyan vagy jobb, mint társai.
A helytelen artikuláció, a nehezen érhető beszéd miatt nehezebb a gyermek beilleszkedése a
közösségbe, ezért segítse a gyermek társas kapcsolatának alakulását.
A fogadó csoport tagjait készítse fel a sajátos nevelési igényű gyermek beszédfogyatékosságáról.
C.1. Mozgásfejlesztés, mozgás, mozgásos játékok
A beszédfogyatékos gyermeknél mozgáskoordinációs, egyensúlyi zavar, téri tájékozódási
bizonytalanság tapasztalható.
A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, amellyel hatni lehet az idegrendszerre, ezáltal a
különböző funkciók működésére.
Fontos, hogy az óvodapedagógus a spontán helyzetekben is biztosítson mozgásos lehetőséget. A
tervezett foglalkozásokon a mozgásélményeket kísérje verbális megerősítéssel.
Fektessen hangsúlyt a testtudat kialakítására, a téri tájékozódás megalapozására.
Fontos, hogy a helytelen mozgásmintákat lebontsa, helyükre újat építsen fel.
Különös gondot fordítson a harmonikus mozgás kivitelezésére (gurulás, kúszás, mászás, járás,
futás, ugrás).
Finommotoros koordináció fejlesztése esetén keltse fel a gyermek érdeklődését, támogassa,
segítse, motiválja őt.
C.2 Verselés, mesélés
Az anyanyelv használata áthatja az óvoda egész napi életét. Beépül minden szituációba,
tevékenységbe.
Az óvodapedagógus feladata az adott életkorra jellemző nyelvi fejlettség kialakítása, alakítása, a
gyermek közlési vágyának elősegítése.
Az óvodapedagógus győződjön meg arról, hogy a gyermek tisztában van-e a kifejezések
jelentéstartalmával.
Aktív-passzív szókincsét gyarapítsa.
Csak a megfelelő helyen, időben, szituációban javítsa a gyermek hibáit.
C.3. A környezet tevékeny megismertetése
A beszédfogyatékosságból eredően előfordulhat a gyermeknél egyfajta érdeklődéshiány, magába
fordulás.
Az óvodapedagógus a környezet megismertetésére, megszerettetésére, tapasztalatszerzésre,
élménynyújtásra törekedjen.
Egy témakör többféle fogadását, feldolgozását, akár magyarázatát is biztosítsa.
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Matematikai gondolkodás
A gyermek, nyelvi nehézsége miatt fejletlen a matematikai szókincs, előfordulhat alak-háttér
észlelési zavara, a mennyiségállandóság bizonytalansága. Problémát okozhat a relációk
(összefüggések) megértése és alkalmazása.
A figyelem fejlesztése alapvető feladat. Az óvodapedagógus mindig adjon vizuális támpontot, ha
a gyermek figyelmét, emlékezetét kívánja fejleszteni.
A manipuláció folyamata során mindig a tárgyak, eszközök segítségét használja ki.
C.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A beszédfogyatékos gyermeknél gyakran tapasztalható a vizuális észlelés zavarának különböző
formája: formaészlelési, térészlelési problémák, soralkotás nehézsége, finommozgások zavara, a
bal – jobb megkülönböztetése.
A bal-jobb differenciálásának megkönnyítésére javasolt a szív-baloldal, (bemutatkozó) kéz-jobb
oldal jelek használata (pl.: jobb csuklón gumi).
Hasonlítsanak össze tárgyakat: először a különbségek szembeötlők legyenek, később
nehezebbek.
Helyes ceruzafogás kialakítására használjon a gyermek ceruzafogót.
Finommotorika fejlesztésére alkalmas eszközöket az óvodapedagógus játéktevékenység során is
biztosítson. (Pötyizés, gyurmázás, tépés, vágás, színezés, termények, gombok válogatása).
C.5. Ének, énekes játékok, gyermektánc
A zene, a ritmus mozgásfejlesztő hatása vitathatatlan. A mondókáknak jelentős szerepük van a
beszédritmus elsajátításában.
Az új dalok, mondókák tanulásánál az óvodapedagógus képsorozatok, lerajzolásával segíthet.
A szöveges éneklés helyett a dallam dúdolása is jó módszer.
C.6. Érzelmi-akarati élet, a társas kapcsolatok alakulása, szocializáció
Az óvodapedagógus elsődleges feladata, a helyes én-kép alakítása, hogy a gyermek elfogadja
önmagát és a többiek is elfogadják őt.
Viselkedése függhet beszédállapotától: lehet szorongó, vagy akár figyelemfelhívó „bohóc”
viselkedésű. Az óvodapedagógustól e viselkedésforma maximális türelmet, odafigyelést igényel.
Szorongásoldás szempontjából jól alkalmazható a szimbolikus-szerepjáték pl.: báb-, és maskarás
terápia.
A társas kapcsolatok alakulásában, legtöbb esetben szüksége van a gyermeknek a felnőtt
segítségére, ezt a pedagógusnak észre kell venni.
C.7. Gondozási területek, önállóság, önkiszolgálás
Különleges odafigyelést e területen a beszédfogyatékos gyermek nem igényel. Munkatempója
inkább lassú, türelmet, kivárást vár el az óvodapedagógustól.
D. Értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése
Többféle meghatározás létezik az értelmi fogyatékos gyermek jellemzésére. Legáltalánosabb az
un. „Budapest vizsgálatban” megfogalmazott definíció. „Az értelmi fogyatékosság a központi
idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és / vagy környezeti hatások eredőjeként alakul ki,
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amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától – az első
életévektől kezdve – számottevően elmarad, és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen
akadályozott.” (Czeizel – Lányiné – Rátai, 1978.)
Az utóbbi időben két kategória jelent meg az értelmi fogyatékosság körében:
 a tanulásban akadályozottak
 az értelmileg akadályozottak
A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén értelmi fogyatékosnak minősített, valamint az
általános iskolában tanulási problémákkal küszködő gyermek együttesen alkotja. Az okok
nemcsak a gyermek biológiai, pszichológiai adottságaiban keresendők, hanem gyakran a családi,
iskolai, szociális-kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban.
Az értelmileg akadályozott gyermeknél a fejlődés korai szakaszában már érzékelhető:
 a meglassúbbodott fejlődési ütem,
 motiváció szegénység, sivárság (az aktivizáció gyenge),
 mozgás
fejlődés a kori elvárástól elmarad,
 beszéd
 a megismerő funkciók késleltetettek,
 az én tudat megkésett, hiányos,
Fontos e gyermek esetében is a korai felismerés és fejlesztés.
Alapelv, hogy kis lépésekben, cselekvésbe ágyazott gondolkodással, kellő időt, alkalmat kell
biztosítani a hatékony fejlesztéshez.
 A tanulásban akadályozottság legtöbbször a tankötelesség, az óvodáskor utolsó
harmadában merül fel. Főképpen az alapkészségek területén tapasztalható lemaradás,
eltérés.
Az óvodapedagógus feladata:
 A csoportba járó gyermekeket tudatosan készítse fel az értelmi fogyatékos gyermek
fogadására. A gyermekek természetesebben viszonyulnak az eltérő fejlődésű
gyermekekhez, mint a felnőttek. Bennük még nem alakult ki előítélet a fogyatékkal
élőkkel szemben.
 Egyéni, mikro -, makro - csoportos fejlesztési formát is tervezzen.
 Feltétlenül vegye figyelembe a fejlődési tempó lelassúbbodását, a fejlődés
egyenetlenségét.
D.1. Mozgásfejlesztés, mozgás, mozgásos játékok
A mozgásfejlődés során is megmutatkozik az elmaradás, bizonyos fázisok kimaradása. Zavar
mutatkozik a mozgáskoordinációban, egyensúlyérzékben, téri-idői orientációban (l.:
szómagyarázat).
Elengedhetetlen, hogy a fejlesztés a három területen: - mozgáskoordináció, - testséma és –
percepció területen párhuzamosan, egymást kiegészítve történjen.
 A gyermek az óvodapedagógustól maximális odafigyelést kíván egyensúlyi helyzetben,
hiszen két véglet uralkodik. Az egyik fél elszakadni a talajtól, bizonytalan; a másik a
túlzott egyensúlyérzék aktivizálása: forgás közben nem, vagy azonnal elszédül, nincs
veszélyérzete. Az akadályok leküzdésénél vagy bizonytalan, fél, vagy túl vakmerő.
Eredményesek a különböző eszközökön végezhető egyensúlyi gyakorlatok: (Bobathlabda, Body-roll henger, Ayres eszközök, billenő deszka, hinta). Mozgásos
tevékenységeknél az óvodapedagógus kérjen (gyógy) pedagógiai asszisztensi segítséget a
balesetmentes feladat végrehajtás érdekében.
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Figyeljen arra, hogy az értelmi fogyatékos gyermek utánzó képessége általában pontatlan,
de mégis ez a legsikeresebb fejlesztési módszer.
Az óvodapedagógus adjon elég időt a mozgásformák begyakorlására.
Használja ki, hogy az értelmi fogyatékos gyermek is szereti a mondókás, énekes, utánzó
játékokat, mellyel jól gyakorolható a helyes mozgásritmus.
Az egyes testrészei nevét, helyét, funkcióját segítse elsajátíttatni. Ezek rögzítésére tükröt,
babát, macit stb. használjon.
Énekkel, mondókával játékosan fejlessze a gyermek tájékozódását a térben. (Mackó,
mackó ugorjál …).
A bal-jobb megkülönböztetése érdekében egyszerű jeleket, jelzéseket alkalmazzon. (Bal
kéz piros szín, jobb kéz kék szín).
Játékos tornával, tréningezheti az óvodapedagógus e területeket.
Nehézkes lehet a szájkörnyéki izmok és a szemkörnyéki izmok munkája.
D.2. Verselés, mesélés

Az értelmi fejlődési zavar egyik fő társuló tünete a különböző mértékű beszédfejlődésbeli
elmaradás. Az értelmi fogyatékos gyermek kommunikációja minőségileg és mennyiségileg is
eltér a többségi társaitól. Ők gyakran az ún. „korlátozott nyelvi kódot” használják. A nyelvileg
kevésbé fejlett gyermek nem mindig érti a szóbeli információt és elakad. Az óvodapedagógus
beszéde segíti a gyermeket, hogy lépésenként haladva elvégezze a mozdulatot, mozdulatsort.
Átlagosnál nagyobb százalékban találkozhatunk elhúzódó, nehezen korrigálható makacs
beszédhibával. Az értelmi fogyatékos gyermek szókészlete beszűkült, a szófajok közül a főnevek
és az igék dominálnak. A mnesztikus funkciók zavara esetén nehezített: a tartós, a rövid és a
hosszú távú figyelem, a tanultak nehezebb előhívása, az információ rögzülése a tartós
memóriában.
 Az óvodapedagógus szókincs bővítés céljából kapcsolhat a szóhoz konkrét tárgyat, képet,
rajzot.
 Gyakorlásként a kimondott szavakat egyeztesse a tárggyal, képpel.
 Az óvodapedagógus közlése legyen artikulált, érthető, rövid. Győződjön meg arról, hogy
a gyermek megértette-e a kérését.
 Mondóka, vers tanulásánál használjon előhívó képeket.
D.3. A környezet tevékeny megismertetése
Az értelmi fogyatékos gyermek a taktilis, kinesztetikus (mozgásérzés) észlelés területén mutat
eltéréseket. A gyermek vagy kerüli a testi érintést, vagy keresi ezt, (tárgyak fogdosása). A belső
érzékelés terén kevésbé észleli önmagát, saját testét. Esetleg nem tudja megmutatni és / vagy
megnevezni melyik testrészén, hol értek hozzá. A környezet hatékony megismertetése érdekében
igyekezzen az óvodapedagógus a lényeges jellemzőket kiemelni, többször, tapasztalatszerzés
útján, más-más szituációban bemutatni.
Játékba ágyazva használja ki a különbséget – hasonlóságot, színek egyeztetését, megnevezését.
Matematikai gondolkodás
Sok gyakorlással, állandó ismétléssel érhető el ezen a területen eredmény.
Kézzelfogható tárgyakkal is komoly nehézséget okoz a halmazok, a szám-mennyiség állandóság,
a sok-kevés, a több-kevesebb-ugyanannyi megértése. Az óvodapedagógus több eszközzel
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próbálja a matematikai gondolkodást kialakítani (a kettő db. körte, a kettő db. alma és a kettő db.
szilva is ugyanúgy kettő db).
A spontán helyzetek is jó alkalmat adnak a számok világában való eligazodásban.
D.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A finommotorika legfeltűnőbb problémája lehet a kezek, ujjak mozgásának eltérései: (remegés,
görcsösség, ügyetlen fogások, apraxia – l.: szómagyarázat).
 Az óvodapedagógus állandó lehetőséget biztosítson a finommotorika fejlesztésére, direkt
és indirekt módon.
 Az eszközfogás, - tartás helyes elsajátítását segítse.
 A vizuális észlelés terén: az alak-háttérészlelésben, a forma- és térészlelésben,
szerialitásban, látótérkiesésben és az optikus-differenciálásban jelentkezhetnek
problémák.
 Jó fejlesztési lehetőség lehet, a kevés számú puzzle és a formakirakó.
 Ábrázolásnál a firkaszint tovább kitart, jellemző a kezdetleges emberábrázolás, a
sivárság, az aránytalanság, a színtelenség, a szórt ábraelhelyezés, az összefüggéstelenség.
 Biztatással, dicsérettel, érdeklődés felkeltéssel, mozdulatok gyakorlásával apró sikerek
érhetők el.
D.5. Ének, énekes játékok, gyermektánc
Az értelmi fogyatékos gyermek nagyon szereti, igényli a mondókákat, énekeket, dalos játékokat.
 Az óvodapedagógus játsszon minél több ujj-tenyér játékot, ölbe ülős – höcögtetős,
testérintős játékot.
 A saját testtel kísért tempó-ritmuskeltést (tapsolás, dobbantás, csettintés) használja ki. A
különböző ritmushangszerekkel való megismerkedés után gyakorolják ugyan ezt.
D.6. Érzelmi-akarati élet, a társas kapcsolatok alakulása, szocializáció
Különböző pszichés zavarok jelentkezhetnek, mint pl.: szorongás, levertség, féktelenség,
akaratosság, hangulatváltás. A késztetések területén: apátia (magába fordulás), passzivitás,
túlérzékenység, hiperaktivitás. A motiváció szintjén: - idegrendszeri érintettség esetén motiválatlanság, megközelíthetetlenség. Önértékelésben megjelenik a kisebbségi érzés,
kisebbrendűség, énkép zavar, túlzott elbizakodottság vagy nagy önbizalom, egocentrizmus (énközpontú).
A szociális beilleszkedés problémái: az elszigeteltség, kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott
alkalmazkodás, belátás hiánya, agresszív módon igaza elérése.




Az óvodapedagógus a gyermek reakcióival legyen tisztában.
A reális, de pozitív énképet igyekezzen kialakítani.
Az óvodapedagógus alapvető módszere: a buzdítás és dicséret.
D.7. Gondozási területek, önállóság, önkiszolgálás

Az értelmi fogyatékos gyermek bármilyen tevékenységére, munkavégzésére jellemző: a lassúság,
a vontatott tempó, gyors kifáradás (öltözködésben, tisztálkodásban, terítésben).
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Önirányításban labilitás (érzelmi kiegyensúlyozatlanság), rigiditás (merevség) jelentkezhet.
Az értelmi fogyatékos gyermek folyamatos felnőtt kontrollt igényel.
Az óvodapedagógustól maximális türelmet, kivárást, megfelelő segítséget, verbális irányítást
igényel.
A sajátos nevelési igényű gyermek beiskolázásában a különféle szakértői bizottságok hivatottak
dönteni.

4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének célja:





A társadalmi kohézió erősítése, a hátrányt szenvedők társadalmi integrációja.
Az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok gyermekeinél jelentkező
kognitív hátrányok mérséklése.
A szociális hátrányok kompenzálása.
A gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése az esetleges sérüléseik
kompenzálása.

A szociális hátrányok kompenzálása nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a család, a
szociális ellátórendszer vagy épp az önkormányzat szerepét. E helyett mélyebb együttműködésre
törekszik a többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, védőnői hálózattal, a
fenntartóval, az iskolával, a civil szervezetekkel és más intézményekkel. Az óvoda csak a
nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők felszámolása terén bír
hatékony eszközökkel.
Az óvoda valamennyi dolgozója részéről elengedhetetlen a türelmes – elfogadó attitűd, a
fokozott törődés, az egyénhez igazított elvárások; amelyek mintául szolgálnak a gyermekek
számára. Különösen fontos integrálódásuk (kapcsolatteremtés, beilleszkedés a csoportba,
tevékenységekbe) segítése.
Feladatunk olyan társadalmi szervezetekkel, csoportokkal való kapcsolat keresése, amelyek ezt a
hátrányt csökkenteni segítenek.
Minden gyermek „ügyes” valamiben. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó tevékenységek
által segítjük önbizalmuknak fokozását, figyelemzavaruk feloldását, önkontrolljuk, önismeretük
erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását. Ezek legfőbb eszköze is a mozgás és a
társas közösségi játékok (énekes- és szabályjátékok).
Tanulási problémákkal küzdő gyermekek
 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)
Tanulási zavarról akkor beszélhetünk, ha a gyermeknél egy képesség terület működésében tartós
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és súlyos problémák jelentkeznek. Különösen a tanulás egyes részterületein.
 Diszlexia - olvasás,
 Diszgráfia – írás,
 Diszkalkulia – számolás,
 Figyelem zavar
Óvodai szinten a veszélyeztetettség korai felismerése és megelőzése lényeges.
A leggyakrabban előforduló diszlexia veszélyeztetettségre jellemző tünetek óvodás korban:
 Motoros ügyetlenség,
 Megkésett beszédfejlődés,
 Beszéd helyett a vizuális és mozgásos kifejezések használata
 A nyelvi megértéshez kötött feladatmegoldás lassabb, mint a nem nyelvi.
 A tárgyak és helyzetek felismerése szokatlan módok alakul ki.
 A nyelvi játékok elutasítása, mese, vers kerülése, a nyelvi tudatosságban fejlődési
lemaradás (rím, alliteráció).
 Gyakoriak a makacs, nehezen javítható beszédhibák.
 A motoros ügyetlenség, iránytévesztés, esetleg egyensúlyi zavarok feltűnőek lehetnek.
 A tér-és időbeli viszonyok megítélésének zavarai (bal-jobb, lent-fent, korán-későn,
tegnap-holnap, hónapok-napok).
A diszgráfia (írás-helyesírási zavar) veszélyeztetettség egyik jellegzetes problémája motoros és
vizuo-motoros (látás, mozgás zavar) természetű. A finommotorika fejletlensége a nagymozgások
vezérlésének zavara (vonalvezetés, görcsös kéztartás) és a szenzomotoros koordinációk (l.:
szómagyarázat) zavara.
A diszkalkulia a matematikai fogalmak, műveletek és technikák elsajátításában és
alkalmazásában kifejezésre jutó akadályozottságot jelent.
A figyelemzavar esetében a gyermek figyelme elkalandozik, könnyen elterelhető.
A tanulási zavarral küzdő gyermek személyisége és viselkedése:
 A gyermek a viselkedését nem képes a szociális követelménynek megfelelően
szabályozni,
 Alacsony a toleranciaszintje,
 Gyenge a tanulási érdeklődése,
 Nem megfelelő a megismerő aktivitás szintje,
 Hibás az önértékelése,
 Szorongó,
 Érzelmileg labilis,
 Nehezített a társas beilleszkedése, kapcsolódása,
Az óvodapedagógus kompetenciája (hatásköre):
 Növelje a team munka hatékonyságát a csoportban végzett játékos fejlesztéssel.
 A következő területek fejlesztését célozza meg:
 Érzékelés – észlelés
 Figyelem
 Emlékezet
 Gondolkodás
 Beszéd
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 Mozgás
 Énről való tudás
A gyakorlatokat alkalmazhatja egyénileg és csoportosan is.
Magatartászavarok miatt problémás gyermekek
 visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes,
visszahúzódó stb.) Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a testre
szabott differenciált egyéni munka, motiválás stb.
 ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen, kötekedő,
támadó, hiperaktív stb.) Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt
egyéni vállalások, követelmények következetes számonkérése az eredmények,
pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust motiválja, segítheti a beilleszkedést,
a társak általi elfogadás.
A viselkedés rendellenességére nincs a definíciókban egység. Találkozhatunk: beilleszkedési
zavar, alkalmazkodási zavar, nehezen nevelhető gyermek, magatartás zavar, viselkedés zavar,
hiperaktív elnevezésekkel. Ez a gyermek képtelen az elfogadott norma, szabályrendszerhez
illeszkedni, szocializációja sérült, mely a személyiségfejlődés irányát negatívan befolyásolja.
A magatartási zavarral küzdő gyermek nevelése:
 Az óvodapedagógus igyekezzen a gyermek figyelmét huzamosabb ideig fenntartani.
 Elengedhetetlen dolog a gyermek képességeinek, érdeklődésének terhelhetőségének
megismerése, ebben segítséget adhat az őt ismerő más szakember.
 A gyermek alkalmazkodását úgy segítse, hogy megtapasztalja milyen a gyermek
viselkedése konfliktusos helyzetben, szociális szituációkban. Milyen megnyilvánulásokat
mutat siker vagy kudarc esetén.
 Közösen hozzanak létre elfogadott szabályokat. Fektessék le, a szabályok megszegése
milyen következményekkel jár. Az óvodapedagógus magyarázza meg mi a jó és mi a
rossz.
 A gyermek szocio-kultúrális környezetét ismerje meg.
 Beszélgessen a szülőkkel a nevelési problémákról, keressék közösen az okot és próbálják
együtt megoldani.
 A viselkedészavart mutató gyermek sok negatív visszajelzést kap, ezért feltétlenül segítse
a reális én-kép alakításában. Éreztesse a gyermekkel, hogy szereti, elfogadja.
Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek
A tehetség „felismerése” 3-5 éves korban a napi tevékenységek során történik. A tehetséges
gyermekek számára igyekszünk olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosítani, amelyek
képességeik kibontakoztatását segítik. (Társas-, és logikai játékok; zenei fejlesztés; nagyobb
ügyességet igénylő kézműves technikák – pályázatokon való részvétel stb.).
Megjelenési formái:
 intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai, fizikai,
nyelvi stb.)
 művészi tehetség (képzőművészeti, zenei)
 pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület)
 szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)
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Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés - a tehetségígéretes gyermekek felismerése
 a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség felismerésével,
azonosításával kezdődik
 az óvodapedagógusoknak és a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek
halmozott előfordulása tehetség ígéretes gyermeket sejtet:
 a kivételes tehetségek jellemzői: megszállottság, fokozott kritikai érzék, állandó
önelégedetlenség
 a valamilyen területen kiemelkedő gyermekek teljesítményei nem mindig jók,
munkavégzésük, fejlődésük nem egyenletes, és gyakran nem vesznek részt a „munkában”
A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás –dúsítás módszerét
alkalmazzuk. A tehetségígéretes gyerekek társaikkal együtt vesznek részt a különböző
tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az óvodapedagógusok által differenciált
„gondozásban” részesülnek. Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy tehetség
ígéretes gyermekeiket milyen óvodán kívüli tehetséggondozó intézményekbe célszerű az óvodai
nevelési időn túl is fejleszteni.

VIII. Programunk alkalmazásainak feltételrendszere
1. Az óvodapedagógus feladatai
Az óvodai nevelés folyamatában meghatározó a személyiségünk, hiszen az óvodás gyermek,
utánzásos alapon tanul. A példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Magatartásunkban
tükröződik egyéniségünk, önállóságunk, rugalmasságunk, döntési és helyzetfel-ismerési
képességünk. Személyiségünkkel biztonságot és harmóniát sugárzunk. Ehhez elengedhetetlen,
hogy pedagógiai-, nevelő-, és oktatómunkánk összehangolt legyen és az emberi viszonylatokban,
kiegészítsük egymást.
A nevelési folyamat közvetlen segítőjének tekintjük a dajkákat, ezért törekszünk az összehangolt
munkára. A dajkák a nevelés folyamatában közvetlenül és tevékenyen részt vesznek.
Tájékoztatjuk őket az adott korcsoport nevelési feladatairól és a gyermekkel való egyéni
bánásmódról. Részükről is fontos a türelem, kitartás, segítőkészség. A 8-as (vegyes) csoportban
mindezeket a tevékenységeket a gyógypedagógiai asszisztens is segíti.
 Belső késztetésünkből adódóan sokoldalúan és folyamatosan képezzük magunkat.
Ismereteinket
bővítjük,
mivel
munkánk
tudatosságot,
nagy
szervezési,
áttekintőképességet és nagyfokú kreativitást igényel. A tudatosság érdekében szakmai
továbbképzéseken veszünk részt, mely programunk megvalósítását segíti elő (mozgással,
egészségneveléssel, fejlesztőpedagógiával, drámapedagógiával, vizuális és zenei
neveléssel, mentálhigiéniával, kapcsolatban).
 Nevelő-, fejlesztőmunkánk során figyelembe vesszük és segítjük a gyermek egyéni
képességeit, fejlődési ütemét, tehetségét, szocio-kultúrális hátterét, sajátos nevelési
igényét (hátrányos helyzetű, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, migráns).
 A módszereket a gyermekcsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek, a
különböző tevékenységi forma sajátosságainak, céljainak, a gyermekek aktuális
állapotának és egyéni fejlettségének figyelembevételével alkalmazzuk és általuk a
kompetenciafejlesztést támogatjuk.
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A gyermekek ismereteinek bővítéséhez - szükség esetén – célszerűen és indokoltan
használjuk a modern információfeldolgozási eszközöket, példát mutatva ezáltal az
infokommunikációs eszközök óvodában indokolt alkalmazására.
A rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket, digitális
anyagokat és eszközöket is ismerjük, kritikusan, céljainknak megfelelően használjuk.
A gyermekek önállósági törekvéseire építve a pedagógiai munkánkban olyan
munkaformák és módszerek alkalmazására törekszünk, amelyek alkalmasak a gyermekek
reális önértékelésére, önellenőrzésére.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a szakmában elfogadott általános elvárásokkal rendelkezzünk,
úgymint: tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, szeretetteljesség, következetesség, titoktartási
kötelezettség stb. Feladatunk, hogy biztosítsuk a gyermek számára az alapvető szükségleteket
(egészséges óvodai környezetet, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkört,
megfelelő gondozottságot stb.), az érzelmi biztonságot.
Biztosítanunk kell, hogy a logopédiai és fejlesztő foglalkozásra járó gyermek a megjelölt időben
a fejlesztésen megjelenjen. A gyakorlás a szülő feladata.

1.1 A pedagógus tervező munkája


Pedagógiai céljaink összhangban állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjával és
az óvoda pedagógiai programjának célrendszerével.
 Pedagógiai munkánkat az intézmény programjának megfelelően hosszabb-rövidebb
időszakokra tagolva (pl.: éves ütemterv), tanulási-tanítási egységekre (pl.: tematikus terv,
projektterv) és tevékenységekre (pl. játék - és munkatevékenység) bontva tervezzük meg.
 A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építjük
fel.
 A gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartjuk szem
előtt.
 Tudatosan törekszünk a gyermekek motiválására, aktivizálására.
 Pedagógiai terveinket a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgáljuk,
és szükség esetén módosítjuk.

2. A gyermek és környezete sokoldalú megismerése
A környezettanulmány során képet kapunk a gyermek környezetéről, az esetleges nevelési
problémáról, szociális hátteréről. Ehhez segítséget nyújt a szülők által kitöltött Személyiséglap.
A családdal összhangban végezzük a gyermek egyéni érési folyamatához igazított differenciált
fejlesztést (fogadóóra, családlátogatás).
A bölcsödével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Az onnan érkező gyermekeket meglátogatjuk,
megismerkedünk velük, és ismereteket szerzünk róluk a gondozónők segítségével. Az újonnan
érkező kiscsoportosok számára lehetőséget nyújtunk arra, hogy már a szeptemberi beszoktatás
előtt megismerkedjenek leendő óvodájukkal, óvónőikkel, csoportszobájukkal stb. A szülők
számára lehetőséget adunk arra, hogy nyomon követhessék gyermekük első lépését már a kezdeti
időszakban. Ez érzelmi biztonságot nyújt a szülők és a gyermek számára.
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Fontosnak tartjuk:
 A napi kapcsolattartást a szülőkkel.
 A folyamatos tájékoztatást a gyermekkel történt eseményekről, fejlődéséről.
 Arra törekszünk, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzánk problémájukkal.
A kapcsolatteremtésben kezdeményezők vagyunk. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett
környezetben élő gyermek szüleivel megértő, bizalmat ébresztő magatartással kezdeményezünk
kapcsolatot. Ha szükséges, a gyermekvédelmi felelőst tájékoztatjuk a felmerült problémáról és
segítséget kérünk a Családsegítő Szolgálattól. Azt a gyermeket, akinek fejlődésében lemaradást
tapasztalunk - a szülő belegyezésével – a megfelelő szakemberhez irányítjuk.

3. A gyermek érési folyamatához igazított differenciált tervezés
A cselekvéses tanulás szintje, egy lépéssel megelőzi a gyermek aktuális fejlettségi szintjét. Nem
feltétlenül az életkor határozza meg a tervezés tartalmát, hanem egyéni képességeinek
megfelelően fejlesztjük a gyermeket. A mindenkori aktuális állapotát vesszük figyelembe.
Biztosítjuk számára a kötetlenséget, mely lehetőséget ad az önállóan megválasztott, belsőből
fakadó tevékenységre. A gyermek számára ez a legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási
forma. Mivel a gyermek fő tevékenysége a játék, az abban rejlő lehetőségeket használjuk ki
elsősorban az egyéni képességek, a részfunkciók fejlesztésére. Fontos, hogy érvényesüljön a
felfedezés öröme, a megtapasztalás élménye. A tevékenységek szervezésében a gyermek
tapasztalataira, élményeire támaszkodunk. Munkánk során a tanulási folyamatot a nevelés szerves
részeként kezeljük, és e folyamatban a játékot, mint módszert alkalmazzuk. Mivel a tanulás
folyamatát játékon, mozgáson, cselekvésen, az érzékelő apparátus teljes igénybevételén keresztül
valósítjuk meg, a komplexitás lehetősége mindig adott. Az egyéni fejlesztés mellett a közös
cselekedtetésnek, foglalkoztatásnak igen fontos szerepet tulajdonítunk. Az óvodai nevelés
folyamatában a differenciálást a gyermeki személyiség egészéhez igazítjuk, és a fejlesztés során
figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, egyéni- és életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési
ütemét.
A gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájuk kibontakoztatására törekszünk különös
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.
A gyermekek tanulási, magatartási problémái esetén is differenciált segítséget, támogatást nyújtunk.
Szükség esetén szakember segítségét is igénybe vesszük.

4. A gyermek fejlettségének mérése, értékelése a pedagógia-diagnosztika
eszközével
A gyermekeket személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, elsősorban
a játékukon keresztül tárjuk fel. Az óvodába lépéstől kezdve felmérjük és az egyéni
fejlettségmérő lapon dokumentáljuk a gyermekek mozgásfejlettségét, testséma ismeretét, téri
tájékozottságát, értelmi fejlettségét, finommotoros koordinációját, nyelvi kifejező képességét,
szociális fejlettségét és érettségét. Mindezekhez hatékony gyermek-megismerési technikákat
alkalmazunk és a fejlettség mérésének eredményeit felhasználjuk a differenciált fejlesztés során.
A gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből kapott adatokat
reálisan elemezzük-értékeljük, és belőlük kiindulva készítjük el a gyermek fejlesztésre vonatkozó
tervet vagy szükség esetén a meglévőt módosítjuk.
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Bemenet mérés
Célja:
 Ismerkedés a gyermekkel és családjával.
 Óvodába lépés után két hónappal a gyermek életkorának megfelelő érettség mérése.
Formái:
 Környezettanulmány – Személyiséglap (csak szülői egyetértéssel töltjük ki)
 A Személyiséglap szempontjai alapján tájékozódunk az óvodába kerülő leggyakrabban
alkalmazott nevelési eljárásokról. Fontos kérdéseket tartalmaz a gyermek korai
fejlődésére vonatkozóan. Az itt szerzett információk alapján az esetleges problémák
gyökerét feltárhatjuk és megtörténik a kapcsolatfelvétel az édesanyával is.
 Bölcsődelátogatás
 Játszódélelött
 Beszoktatás
 Átszoktatás (egyik csoportból a másikba, ill. az integrációban a vizsgálati eredmények
figyelembevételével)
Folyamatmérés
Célja:
A gyermek fejlődési folyamatának időszakos mérése.
Formái:
 Fejlettségmérő lap
A Fejlettségmérő lapok a gyermek fejlődési folyamatának rögzítését segítik elő óvodába lépéstől
– óvodáskor végéig.
Fő területei:
 Mozgásfejlettség,
 Testséma ismerete,
 Téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlettsége,
 A gyermek értelmi fejlettsége,
 A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége,
 A nyelvi kifejezőkészsége,
 A gyermek szociális fejlettsége, szociális érettsége.
Ennek vezetése lehetőség szerint természetes helyzetben, vagy feladathelyzetben alkalmazott
megfigyelésen alapul, esetenként játékos egyéni vizsgálaton. Minden korcsoportban év elején és
év végén végezzük.
Integrált csoportban kiszűrt, vizsgált gyermek esetében folyamatosan történik.


Csoportnaplók nevelési tervének értékelése /évente 2x/

Kimenet mérés
Célja:
 Fejlesztésünk hatására a gyermek az óvodáskor végére saját érési tempójához mérten
fejlődjön. (Amelyik gyermek nem éri el a korának megfelelő fejlettségi szintet, további
vizsgálatokra küldjük.)
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Ideje:
Nagycsoportosoknál január végéig. A bemenet és kimeneti mérések összehasonlító
elemzése a nagycsoport végén.
Módja:
A Fejlettségmérő lapok alapján kiválasztott területek %-os értékelése.
Követő mérés
Célja:
 Visszajelzést kapjunk az első osztályos gyermek helytállásáról.
Ideje: március vége
Mellékletek
1. Személyiséglap
1. sz. melléklet
2. Fejlettségmérő lap
2. 3. sz. melléklet
3. Követő kérdőív
4. sz. melléklet
4. Neveltségi szint mérése
5. sz. melléklet
5. Megfigyelési szempontok (a munkaterv alapján)
Ezek kiértékelése az óvodapedagógus feladata.

5. Szervezeti és időkeretek
Napirend
Időtartam:
600-1030

845-930
1030-1215

1215-1315

Tevékenység
JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN.
Személyes percek, gyermekek fogadása, játékba integrált,
óvodapedagógus által szervezett egyéni és mikro-csoportos
tevékenységek:
 mozgásos játékok,
 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, barkácsolás,
 ének-zenei készségek fejlesztés,
 környezetben szerzett élmények, tapasztalatok
rendszerezése,
 részképességek fejlesztése egyéni szükségletek
alapján,
 verselés, mesélés, dramatikus játék, bábozás,
 mindennapos testmozgás,
Testápolási tevékenységek
Tízórai
JÁTÉK A SZABADBAN
Szabad mozgás és játéktevékenységek biztosítása, énekesdalos játékok játszása az udvaron.
Séták, természeti megfigyelések.
Edzési lehetőségek biztosítása az udvaron.
Testápolási tevékenységek.
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1315-1515
1515-1600
1600-1800

Ebéd.
Pihenés, alvás mesével, altatódallal, versikével.
Testápolási tevékenységek.
Uzsonna.
Játék a szabadban, vagy a csoportszobában.

Heti rend
A heti rendünket nem a napokhoz kötött tevékenységek jelentik, hanem egy-egy környezeti
téma köré csoportosítva, azt körbejárva dolgozzuk fel az élményeket, tapasztalatokat,
ismereteket a különböző foglalkozási területeken keresztül.
Szabadon döntünk a gyermek aktuális állapotától, fejlettségi szintjétől, témakörtől stb.
függően a foglalkozások szervezési formájáról. Az egymás mellett lévő csoportok közös
megbeszélés alapján alkalmazkodnak egymáshoz.
Nyári napirend
600-1130

1130-1300
1300-1500
1500-1545
1545-1800

JÁTÉK A SZABADBAN
Mozgásos és szabadon választott változatos tevékenységek,
testápolási tevékenységek, tízórai, edzési lehetőségek
biztosítása, légfürdőzés, napfürdőzés, vízpermet.
Testápolási tevékenység, zuhanyozás.
Ebéd.
Pihenés mesével, altatódallal, versikével.
Testápolási tevékenység.
Uzsonna.
Játék a szabadban, szabadon választott mozgásos és játékos
tevékenység.

6. Szolgáltatások
6.1.Alapszolgáltatások
6.1.1 Logopédia
1984 – től kihelyezett logopédus dolgozik az óvodában. 2007-től 2 logopédus heti 20 órában
foglalkozik a gyermekekkel.
Az óvodai logopédiai munka célja:
 A beszédhibás, és a beszédfogyatékos óvodás korúak folyamatos fejlesztésével az ép
nyelvi struktúra kialakítása.
Feladatai:
 Artikuláció vizsgálata.
 Logopédiai szűrés.
 Beszédindítás.
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Beszédhibák javítása.
Hangképzési zavarok javítása.
Nyelvi – kommunikációs zavarok javítása.
Diszlexia és diszgráfia prevenciója.
Rendszeres tanácsadás.
Kapcsolattartás a szülőkkel, óvodapedagógusokkal, tanítókkal, szakorvosokkal, valamint
az illetékes vizsgáló bizottságokkal.

6.1.2. Fejlesztő pedagógia
A fejlesztő pedagógus heti 10 órában végzi a munkáját.
Az óvodai fejlesztő munka célja:
 A részképességi zavarok feltárása, megszűntetése.
Feladata:
 Vizsgálat (óvodapedagógus+logopédus javaslata alapján).
 Egyéni fejlesztési lap vezetése.
 Egyéni és mikro-csoportos fejlesztések a részképességi zavarok oldására,
megszüntetésére.
 Prevenció, korrekció.
 Kapcsolattartás a szülőkkel, az óvodapedagógusokkal, a tanítókkal, a szakorvosokkal,
valamint az illetékes szakértői bizottságokkal.

IX. Óvodánk kapcsolatrendszere
Fontosnak tartjuk óvodásaink kapcsolatainak építését.
Színterei a következők:
 Csoporton belüli kapcsolatépítés pl.: születésnapok megünneplése.
 Egymás melletti csoportok kapcsolatainak építése pl.: közösen szervezett kirándulások.
 A gyermek kapcsolatainak építése pl.: közös ünnepekkel, programokkal.
 Az udvaron biztosított átjárhatóság pedig elősegíti a legtágabb kapcsolatrendszer
gyakorlását pl.: közös mozgásos játékok.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái óvodánkban:
 Az óvodába lépés előtti ismerkedés a családokkal (környezettanulmány).
 A családok ismerkedése az óvodával (még az óvodába kerülés előtt).
 Lehetőséget biztosítunk igény szerint az anyás beszoktatásra.
 Napi kapcsolattartás a szülővel, mely bizalmas jellegű.
 Beszélgetés, tájékoztatás a gyermekkel történt napi lényeges eseményről.
 Szülői értekezlet aktuális nevelési, egészségügyi témák előadása, oldott hangulatú
beszélgetés, tájékoztatás, vita, előadás formájában.
 Az elvárás – elégedettség kérdőív kérdőíven kíváncsiak vagyunk a szülők véleményére.
Reális javaslataikat figyelembe vesszük. /L: 7. sz. melléklet/
 Fogadó órák
 Nyílt napok
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A szülői munkaközösség a csoport gazdasági ügyeinek intézésében, egyes programok
megszervezésében nyújt segítséget, ellátja a szülők érdekeinek képviseletét és betekintést
kap nevelői munkánkba is. Mindezek megbeszélések, tájékoztató jellegű
információáramlás formájában történnek.
Hagyomány számunkra a szülővel való közös készülődés az ünnepeinkre pl.: alkotó
délutánok, Gyöngykagyló nap.
A szülők is aktív részesei kirándulásainknak, színház és múzeumi programjainknak, az
udvar rendezésének.
A papír és a műanyagkupak gyűjtést nagy szorgalommal végzik.

Család
Együttműködésünk alapja:
 a kölcsönös tisztelet, megbecsülés,
 a nyitott, tapintatra épülő, segítőkész magatartás,
 a hatékony együttműködés folyamatában szükségesnek tartjuk, hogy a szülők
gyermekeik jogait érvényesítsék, ugyanakkor eleget tegyenek szülői
kötelezettségeiknek,
Formái:












beíratás,
környezettanulmány,
családlátogatás,
beszoktatás, játszó délelőtt
személyes napi kapcsolat,
ünnepségek, rendezvények,
kirándulások,
közös programok,
szülői értekezletek,
fogadóórák,
nyílt hét

Kispesti Pedagógiai Szakszolgálat





Nevelési tanácsadás,
Iskolára való alkalmasság vizsgálata,
Fejlesztő foglalkozások
Logopédiai szolgáltatás

Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
/ lásd a gyermekvédelmi résznél /
EGYMI: a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében.
 együttműködési megállapodás alapján
 utazó gyógypedagógusok fejlesztő munkája
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Szakértői Bizottságok
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében.
Iskolák
Az iskolákkal való kapcsolatunk legfőbb célja a gyermekek számára a minél zökkenő-mentesebb
átmenet elősegítése.
Az iskolával való kapcsolat tartalma:
 Szakmai tapasztalatcsere, kölcsönös látogatás.
 A nagycsoportosok részt vesznek az iskolai télapó és karácsonyi ünnepségen
Fenntartó
A gyermekeket közvetlenül érintő kapcsolatokon túl az együttműködésünk a fenntartó
önkormányzattal a legszorosabb. A működési feltételeket – bár önhibáján kívül forráshiányos –
biztosítja az óvoda részére. A működéshez elsősorban gazdasági szemlélettel közelít, emellett
elvárja a jelenlegi óvodakép fenntartását, a szülők gyermek-elhelyezési igényeinek kielégítését.
Kerületi szinten kapcsolatot tartunk:







A gyermekek egészségmegőrzése, egészségvédelme érdekében a védőnőkkel és az óvoda
gyermekorvosával.
A KMO gyermekeknek szóló rendezvényein rendszeresen részt veszünk.
A nagyobb gyermekek megismerkednek a gyermekkönyvtárral.
Kispesti uszodával.
Tűzoltósággal.
Mentősökkel.

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeinek és az óvoda kapcsolata
Az oktatási tér kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre
törekszik, és - lehetőségei szerint - szakmai kapcsolatot tart fenn.
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Szójegyzék
a beszéd prozódiai elemei=a dallam, a kiejtés sebessége, a ritmus, a hangsúlyozás, a hangerő és a
hangszínezet
adaptációs színt=a gyermek átformálása, alkalmassá tétele a megváltozott körülményekhez
adaptált=átalakított
adekvát=megfelelő, egyenlő értékű
alternatív=eltérő
anamnézis=előzmény
antiszociális=közösségellenes
apátia=magába fordulás
apraxia=a célszerű, kombinált mozdulatkészség hiánya pl.: nem tud gombolni vagy felcseréli a
cselekedeteket pl.: fogkefével fésülködik
atmoszféra=környezet hangulata
attitűd=hozzáállás, magatartás, viselkedés, modor, szellemi beállítottság, viszonyulás valakihez
autonóm=önálló
diagnosztizálás=állapotfelmérés
differenciálás=megkülönböztetés
differenciált=különböző
egocentrizmus=én központú
emocionális=érzelmi
empatikus=együtt érző, a másik személy helyzetébe magát beleélő
érzékelő apparátus=látás, hallás, tapintás, téri tájékozódás differenciálódása, egyre pontosabb és
teljesebb működése, valamint az észlelési és motoros funkciók összerendeződése, integrálódása
finommotoros koordináció=finom mozgás összehangolása
finommotoros manipuláció=kézzel végzett finom mozgás
funkcionális integráció=működő együttnevelés
habilitáció=valamire való képesség
harmonikus=kiegyensúlyozott
homogén=egykorú
inadekvát=nem megfelelő
indirekt=közvetett
individuális=egyedi
inkluzív=beillesztés
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inspirálás=ösztönzés, késztetés
integráció=együttnevelés
interakció=egymás felé irányuló
intervenciós gyakorlat= beavatkozás
kaotikus=rendetlen, rendezetlen, zűrzavaros
kinesztetikus=mozgásérzés, a saját mozgás érzékelése
kognitív=megismerés
kommunikáció=közlés, beszélgetés
kompenzálás=kiegyenlítés, kipótolás
kompetencia=hatáskör, illetékesség, hozzáértés, alkalmasság
komplex=összetett
komponens=összetevő, alkotórész
koncentráló=összpontosító, összeszedett
koncentrikusság elve=az ismereteket egyre mélyebben tárgyaló a korábban tanítottakat
elmélyítve és bővebben ismétlő és kiegészítő
konstruktív=építő, előrevivő, a haladást szolgáló
kontextusos beszéd =amikor a nyelvi jel és a jelentés egymással összekapcsolódik
konvencionális=megszokott, hagyományos, közkeletű, bevett, szokásos
koordinálás=összerendezés
kóros aktivitás zavar=az aktivitás és a figyelem zavara
kóros, hiperkinetikus=kitartás hiánya, a kognitív részvételt igénylő tevékenységekben
korrekció=helyesbítés, javítás
kreatív interakciós képesség= problémamegoldó képesség a kölcsönös viszonylatba (felnőttgyermek, gyermek-gyermek)
kreativitási képesség=probléma megoldási képesség
labilitás=érzelmi, indulati és hangulati kiegyensúlyozatlanság pl.:düh, ingerlékenység
makro csoport=nagy létszámú
manipulációs játék=minden olyan tevékenység, tárggyal való foglalatoskodás, amely közben
figyeli azt, amit csinál
metakommunikáció=a verbális kommunikációhoz csatlakozik
migráns=bevándorló
mikro csoport=kis létszámú
miliő=környezet
mim-etikus= színház és táncművészet
mnesztikus funkciók zavara=tartós figyelem problémája, zavar a jelrendszerek használatában, az
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emlékezeti teljesítmény csökkenése
modell=minta, mintakép
motiváció=érdeklődés, kíváncsiság felkeltése
motorikus=mozgásos
motoros ügyetlenség=koordinálatlan, nagy és finommotoros mozgások az egyensúlyérzékenység
zavara
mozgás koordináció=összehangolt mozgás
multi és interkulturális=kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök felismerése és
hasznosítása
nonverbális kommunikáció=mimika, testtartás
objektív=elfogulatlan pártatlan
organikus=szervi
percepció=érzékelés és az észlelés összefoglaló neve
populáció=népesség
potenciális=lehető, lehetséges, lehetőségként létező
prevenció=oki megelőzés
produktív=alkotó
pszichés=lelki
reakció=a szervezet válasza valamilyen külső vagy belső ingerre
redukció=helyreállítás
rehabilitáció=helyreállítás
reláció=kapcsolat viszony, összefüggés valamivel, viszonylat
reprodukál=újraalkot
reprodukál=újraalkot
reproduktív=sokszorosító
rigiditás=merevség, hajlíthatatlanság
speciális=egyes esetekre szorítkozó, különleges célú szakszerű
szenzibilis=finoman érző fogékony
szenzomotoros koordináció zavara=az érzékelés és a nagymozgás összerendezettségének zavara
szenzoros integrációs zavar=a test és környezete érzeteinek zavara
szerialitás=sorrendiség
szimbolikus=jelképes
szituáció=helyzet, állapot, körülmény
szocializáció=Az az interakciós folyamat, amelynek révén a gyermek viselkedése úgy módosul,
hogy megfeleljen a csoport tagjai által vele szemben támasztott elvárásoknak. Magában foglalja a
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kooperációt (együttműködés), a versengést és a kommunikációt is.
szocializálható=csoportba illeszthető, nevelhető
szolidáris=valakivel, valakikkel közösséget vállaló, egyetértő, összetartó
szomatikus=testi
sztereotípia=merev egyformaság, gépiesség
taktilis érzékelés=bőrérzékelés
tér, idő orientáció=az idő, a napok múlásának érzékeltetése, a ma, holnap viszonya,
megnevezése, a hét napjaiban, az évszakok jellegzetességei
testalkati deformitás=alaki rendellenesség
verbális játék=nyelvi játék
verbális kommunikáció=amit és ahogyan közlünk pl.: hangsúlyozás
verbális=szóbeli
vizuális=látási érzeten alapuló képi észlelés
vizuomotoros zavar=látás, mozgás zavara. Nehézség rajzoláskor íráskor
vizuomotoros=látás-mozgás
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Jelen Pedagógiai Program a nevelőtestület elfogadásával, az óvodai szülői közösség és az
egészségügyi szolgálat egyetértésével, valamint az óvodavezető jóváhagyásával lehet érvényes.
A Pedagógiai Program 2018. november 9-től, a kihirdetés napján lép életbe.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2016. január 4-jén kelt Pedagógiai
Programja.
A Pedagógiai Programban foglaltak megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A Pedagógiai Program módosítását kezdeményezetheti:


a fenntartó,



a nevelőtestület,



az óvodavezető,



a szülői közösség



jogszabályi kötelezettség.

A Pedagógiai Programban foglaltakról, azok módosításáról a szülőket tájékoztatni kell.
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ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉS
A Bp. XIX. ker. Zrínyi u. 6. sz. óvoda helyi nevelési programja 1998-ban készült.
Módosítását a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról szóló 1999.LXVIII.
Tv. 47 § - a tette szükségessé, amelyet nevelőtestületünk 2002. első félévében elvégzett. Ekkor
vettük fel a Gyöngykagyló Óvoda nevet is.
Újabb módosítását a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról szóló
2003.LXI. Tv. 47. §-a írta elő, amely 2004-ben megtörtént.
A 2008-as kiegészítést óvodánk alapító okiratának - az érvényben lévő törvényi előírásoknak
megfelelő - módosítása tette szükségessé.
2010-ben az újabb módosítást, 225/2009. (XI.20.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos
alapprogramjának változtatása tette szükségessé.
2013-ban a módosítást a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény írta elő.
2018-ban a módosítás az ONOAP módosítása tette szükségessé.

Érvényessége:
Az óvodavezető jóváhagyását követően 2018. november 9-től lép életbe, és visszavonásig
érvényes.
Nyilvánosságra hozatal:
1 példánya a vezetői irodában található, melyet bárki megnézhet az óvoda nyitvatartási idejében.
Ezen kívül az óvoda honlapján is megtekinthető.
Módosításának indoka:
- Törvényi jogszabályi változás

Felülvizsgálata: évenként
Budapest, 2018. november 9.
Óvodavezető

86

Szülői nyilatkozat

A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a pedagógiai program elfogadása előtt
a magasabb jogszabályban biztosított egyetértési jogunkat korlátozás nélkül gyakorolhattuk és a
szülői közösséget érintő pontokhoz egyetértésünket, adtuk.

Budapest, 2018, november 9.

……………………………
Szülői szervezet képviselője

Legitimációs záradék
A nevelőtestület 4./2018-2019. sz. határozatával 2018. november 9-én a Pedagógiai Programot
elfogadta.

…………………
Bánáti Tiborné
intézményvezető
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Pedagógia Program

1.számú melléklet

SZEMÉLYISÉG LAP
A gyermekre vonatkozó adatok:
vezetékneve:

……………………………………………….……………………………………….

keresztneve:

……………………………………………….……………………………………….

születési helye:

……………………………………………………….……………………………….

ideje (év, hó, nap)

……………………………………………………………….……………………….

A családra vonatkozó adatok:
1. Kikből áll a család?
Apa vezeték és keresztneve:

..………………………………………………………….…………………...

Születési éve:

..……………………………………………………………….……………...

Foglalkozása:

..…………………………………………………………………….………...

Iskolai végzettsége:

..……………………………………………………………………………....

Anya leánykori neve:

..……………………………………………………………………….……...

Születési éve:

..………………………………………………………………………..……..

Foglalkozása:

..………………………………………………………………………..……..

Iskolai végzettsége:

..………………………………………………………………………..……..

Együtt élnek-e a szülők?

..………………………………………………………………………..……..

Ha nem, milyen kapcsolatban állnak a gyermekkel? (szülők, nevelőszülők?
……………………………………………..………………………………………………………………………..
Testvérek neve:

Életkora:

Foglalkozása:

…………………………………………………....

………….

…………………………………………….

…………………………………………………….

………….

…………………………………………….

…………………………………………………….

………….

…………………………………………….

Testvérek egészségesek – e?

…………………………………………………………………………….

Milyen kapcsolata van a családnak, a gyermekeknek a nagyszülőkkel?
………………………………………………………………………………….……………………………………
Ha a gyermek nem lakik a szüleivel együtt, ki neveli?
…………………………………………………………………………………………….…………………………
Oka?

……………………………………………………………………………………..………………..

Mióta?

……………………………………………………………………………………………..………..

Lakáskörülmények (tulajdonjog, szobaszám, m2 , lakók száma, komforjta)
………………………………………………………………………………………………………….…………...
Kivel osztja meg a szobáját?

…………………………………………………………………………….
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Pedagógia Program

1.számú melléklet

Van-e a gyermeknek olyan önálló helye (szoba, szobasarok, asztal), ahol zavartalanul
tevékenykedhet?
……………………………………………………………………………………………………………………….

A gyermek korai fejlődésére vonatkozó adatok
1.) A terhességgel kapcsolatosan:
a.) A házasság hányadik évében született a gyermek?

……………………………………………….

Hányadik házasságból?

……………………………………………….

Az anya hányadik terhessége volt?

……………………………………………….

Az anya egészségi állapota a terhesség alatt:

……………………………………………….

Szedett-e az anya gyógyszert?

………………….. Mit?

……………………………………..

Szedett-e az anya terhességi vitaminokat?

……………………………………………….

Sima, vagy veszélyeztetett volt-e a terhesség?

……………………………………………….

Fektették-e a terhesség alatt?

……………………………………………….

Mettől – meddig?

……………………………………………….

2. Voltak-e rosszullétei?

……………………………………………….

Cigarettázott-e ez idő alatt?

……………………………………………….

Fogyasztott-e drogot?

……………………………………………….

Szeszes italt fogyasztott-e?

……………………………………………….

2.) A szülésről:
…

a.) Hányadik szülés?
Időre, vagy korábban született-e a gyermek?

……… …………………………………..

……………………………………………………..

b.) A szülés lefolyása:
Sima – könnyű, nehéz fogós
Azonnal felsírt-e?

……………………………………………………..

Kellett-e élesztgetni?

……………………………………………………..

Mennyi ideig volt sárga?

……………………………………………………..

Kellett-e kék fénnyel kezelni?

……………………………………………………..

Kellett-e vércserét alkalmazni a gyermeknél?

……………………………………………………..

Oxigént kapott-e?

……………………………………………………………………………………..

Apgar érték?

……………………………………………………………………………………..

Egyéb:

……………………………………………………………………………………..

c.) Az újszülött súlya: ………………………………….

Hossza:

……………………………….
.

3.) Csecsemőkori fejlődés jellemzői: (0 – 1 éves korig)
a.) Szopott-e?

………………………………..

Meddig? ………………………………..

Mikor kapott az anyatej mellé kiegészítő táplálékot és mit?

………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
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Alvási szokások
Jó alvó volt-e?

…………………………………………………………………..

Ha nem, ringatták, simogatták-e?

…………………………………………………………………..

Sokat sírt vagy keveset?

…………………………………………………………………..

b.) Milyen betegségei voltak az első évben?

…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….…………………….
Voltak-e magas lázai?

………………………………………………………………….

Került-e kórházi kezelésre sor?

………………………………………………………………….

Milyen fertőző gyermekbetegségen esett át?

……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
c.) Betegsége alatt ki gondozta?

………………………………………………………………………..

d.) Érte-e valamilyen baleset, sérülés

…………………………………………………………………..

Mikor? …………………………………………………………………………………………………..
Milyen kezelést kapott?

………………………………………………………………………..

4.) Fejlődési jellemzői:
a.) Gyermek mozgásfejlődésével kapcsolatban volt-e bármilyen problémája? …………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Hasra fordulás ideje:

………………………………………………………………………..

Mikor kezdett mászni?

………………………………………………………………………..

Mikor állt fel önállóan?

………………………………………………………………………..

Mikor kezdett önállóan járni? ………………………………………………………………………..
b.) Beszéd
Első értelmes szava:

………………………………………………………………………..

Mikor kezdett mondatokban beszélni?
Volt-e, van-e beszédhibája?

…………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

c.) Hogyan alakul a kezesség? Jobb kezét vagy balkezét használja gyakrabban?
Balkéz használata esetén történt-e kísérlet az átállításra?

……………..

……………………………………...

Járt-e bölcsődébe?

………………………………………………………………………..

Mennyi idős korától?

………………………………………………………………………..

Könnyen megszokta a közösséget?

….…………………………………………………………….

Ha nem, ez miben jelentkezett?

…….………………………………………………………….

Egészséges-e általában?

………………………………………………………………………..

Fáradékony-e általában?

………………………………………………………………………..

Mennyit alszik naponta? (ebéd után + éjszaka)

…………………………………………………

Alvása nyugodt vagy nyugtalan?

…………………………………………………

A gyermek étkezésével kapcsolatos közlendők (jó evő-e, mit szeret, mit nem): …………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Allergiás-e ételre, italra?

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
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Véleménye szerint a gyermeke:
Nyugodt vagy élénk
Zárkózott vagy közlékeny
Lassú vagy gyors
Kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan
Szófogadó vagy engedetlen
Kötelességtudó vagy felelőtlen
Alapos vagy felületes
Érzékeny a dorgálásra vagy nem

Egyéb észrevételek:
……………………………………………………..

Ki, mikor és milyen módon szokta jutalmazni,
dicsérni?

………………………………………………………………………………………………………………………..
Ki, mikor és milyen módon szokta büntetni? …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Mivel lehet rá hatni leginkább?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Van-e valamilyen nevelési problémájuk?

………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..
Van-e idejük beszélgetni a gyermekekkel?

igen

nem

ritkán

Mivel tölti szabadidejét a család a leggyakrabban? ….……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Hétköznap:

……………….……………………………………………………………………………………..

Munkaszüneti napokon:

……………………………………………………………………………………..

Mit közölne még velünk gyermekével kapcsolatban?

……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Van-e gyermekének bármilyen egészségügyi problémája (lázgörcs, allergia, krupp, stb.)? ………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
A családi körülményekben, család és gyermek kapcsolatában bekövetkezett változások? (dátum,
esemény):
………………………………………………………………………………………………………………………..

Köszönjük, hogy a lap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy pedagógusaink megismerjék gyermeküket.
Az itt közölt adatokat és tényeket csak a gyermekét gondozó óvodapedagógusok ismerik, meg és hivatali
titokként kezelik!
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FEJLETTSÉG MÉRŐ LAPOK
Mozgásfejlettség
Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába lépésekor

Kiscsoportban

Középső csoportban

Nagycsoportban

Születési dátum:
Ujjakkal ritmikus ökölbe zárása (pumpálás)
Ujjak széttárása (utánzás)
Fűzés (nagylyukú gyöngy, majd cipő, tű stb….)
Páros lábon szökdelés (veréb) majd egy lábon
(váltakozva)
Labdaelkapás (15 cm átmérőjű, 3 méterről) (labdázás)
Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya mozgásos játék)
Ujjakkal sorra érinteni a hüvelykujjat (játék)
A megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása
Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyerébe zárása
Kezesség
Megjegyzés
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Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába

Születési dátuma:

lépésekor

Kiscsoportban

Középső

Nagycsoportban

csoportban

Fej, törzs, hát, has
Szem, szemhéj
Orr, orrcimpa
Száj, nyelv
Fül, nyak, fültő
Kéz, kézfej, tenyér
Ujjak, ujjbegy, ujjperc
Láb
Mell, mellkas
Arc
Kar
Comb
Térd, térdhajlat
Homlok, szemöldök
Áll
Könyök
Csukló
Boka
Lábfej, talp
Lábujjak, sarok
Váll
Derék
Csípő
Megjegyzés
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A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége
Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába

Születési dátuma:

lépésekor

Kiscsoportban

Középső
csoportban

Nagycsoportban

fent
lent
alatt
fölött
föl, fölé
jobb, bal
előre, elől
hátra, hátul
mellett, mellé
között
le, alá
3. kívánságra irányt tud
változtatni
mögé
elé
jobbra
balra
túl
közé
Megjegyzés
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Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába
lépésekor

Születési dátuma:

Kiscsoportban

Középső
csoportban

Nagycsoportban

Szín szerint
A tárgyak
csoportosításának mutatói

Forma szerint
Méret szerint
Hasonlóság – különbség szerint
képszint

Időbeli relációk
felismerésének mutatói

időrendiség
beszédszint
ok – okozati viszony
Összpontosításra képes
Rövid ideig figyel

Figyelem jellemzői

Csak a játék köti le
Könnyen elterelhető
Szétszórt, figyelmetlen
egyéb
teljes, pontos visszaadás

Motoros feladat verbális
visszaadása

a lényeges mozzanatok
visszaadása
képtelen elmondani

Megjegyzés
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A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége
Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába lépésekor

Kiscsoportban

Középső csoportban

Nagycsoportban

Születési dátuma:
kusza firka
van feje
van lába
van karja
Részletek feltüntetése

van törzse
van nyaka
a fej részletei: haj, fül
az arc részletei: szem, orr, száj
ruha, ruha részletei
kéz részletei
láb részletei
fej, kar, láb, törzs aránya helytelen

Arányok

fej, kar, láb, törzs aránya helyes
a végtagok kétdimenziósak

Dimenziók

több szempontú profil
a négy végtag összefügg a törzzsel

Érintkezés

a nyak vonala átmegy a fej, törzs vonalába
a törzs vonala átmegy a láb vonalába

Megjegyzés
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Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába
lépésekor

Születési dátuma:

4. Kiscsoportban

Középső
csoportban

Nagycsoportban

gazdag aránytalan kifejező
Szókincs

átlagos
szegényes, hiányos
gyakran

Elvont
néha
kifejezések
sohasem
előfordulása
beszédhibás (milyen)
folyamatos
A nyelvi
fejlettség
mutatói

Beszéd –
ritmus

akadozó
gyors
lassú
felsorol

Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez
összefüggéseket felismer
hiányos
Szöveg
visszaadás

lényeges mozzanatokat
teljes, pontos

Megjegyzés
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Óvoda neve:
Óvodába
lépésekor

Gyermek neve:

Kiscsoportban

Középső
csoportban

Nagycsoportban

Születés dátuma:
kezdeményező
Kapcsolat teremtés
felnőttekkel

elfogadó
visszahúzódó
elutasító
kezdeményező

Kapcsolat teremtés
társakkal

elfogadó
visszahúzódó
elutasító
szemlélődő
magányosan tevékenykedő

Beilleszkedése a
tevékenységbe

társakhoz sodródó
bekapcsolódó
alkalmazkodó
együttműködő
kedvezményező
irányító
megérti
elfogadja
teljesíti

Feladat –
megértése,
feladat –
tartása

nem érti
érti, de nem teljesíti
részben teljesíti
irányítással, segítséggel elvégzi
önállóan teljesíti
elmélyült, kitartó
kapkodó, szétszórt
kiegyensúlyozott
nyugtalan

Érzelmi élete

erőszakos
változó hangulatú
zárkózott

Megjegyzés:
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2. sz. melléklet

Óvoda neve:
Gyermek neve:

Óvodába

Születés dátuma:

lépésekor

Kiscsoportb
an

Középső
csoportban

Nagycsoport
-ban

Szeméyi kontaktus nélkül is
tel-jesít
Önállósága

Időnként személyi kontaktust
igé-nyel
Állandó személyi kontaktust
igé-nyel
Motivált, jó megoldásra
törekvő

Feladat
végzése

A motiváltság hiánya jellemzi,
erőtlen
Tevékenysége elmélyült
A feladat nem köti le
Kitartó a tevékenységben
Kapkódó, kitartásra nem
képes
Gyors, dinamikus
Átlagos

Válasz
Lassú, nehézkes
tevékenységek akadá- Könnyen vált át más tevékenységre
lyozására
Nehezen áll át más tevékenységre
Megjegyzés:
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KÖVETŐKÉRDŐÍV
Mozgásfejlődés
A. Nagymozgások:
1.) Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe:

2.)

összerendezett

összerendezetlen

pontos

pontatlan

biztos

bizonytalan

öröm kíséri

kényszerből végzett

Mozgástempója:
5. korának megfelelő

3.)

4.)

5.)

nagyon eltérő

gyors

lassú

Mozgáskoordinációja:
6. egyensúlyérzéke jó

egyensúlyérzéke változó

mozgáskoordinációja jó

mozgáskoordinációja változó

Mozgásos téri tájékozódása:
Jó

kielégítő

nem kielégítő

követi az utasított irányt

irányt téveszt

változó

A tárgyakat:
Megfogja

néha lesöpri

füzetét rendben tartja

füzetét néha szétszórja

B. Finommozgások:
1.) Kezessége:
jobbkezes
2.)

változó

Ceruza fogása:
biztos

balkezes

nem alakult ki dominancia

változó
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csúnya

7. Egyenletes

változó

kusza

változó

Betűnagysága egyenletes egyenetlen

változó

a betűket, szavakat nem cseréli fel
a diktált szöveget:

a betűket, szavakat felcseréli

hibátlanul leírja
kevés hibát ejt
néha hibázik
sokat hibázik

4.)

Füzete
8. tiszta, rendezett

változó

maszatos, rendezetlen

Értelmi fejlődés
Figyelem
1.) Jellemzői:
kitartóan figyel

figyel

szétszórt, könnyen elterelhető

tartósan figyelmetlen, álmodozó

2.) Az utasítást:
megérti, a feladatot önállóan teljesíti

megérti, de segítséggel teljesíti

tétovázó, nem tudja elkezdeni
3.) Kérdésre:
azonnal válaszol

nem érti

késve válaszol

tudja a választ, de nem válaszol
válaszai nem megfelelőek

néha tudja és válaszol, néha nem tudja
változó

zavartan áll, nem tudja a kérdést

4.) Kitartó munkát igénylő feladatok:
jól oldja meg

kevés hibával

megszakítja közben a munkát

nem oldja meg

5.) Munkatempója:
gyors

átlagos

lassú

változó
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Emlékezet
1.)

2.)

Beszéd
1.)

2.)

3.)

4.)

Emlékezete:
9. megbízható

rövid távon megbízható

Olvasott szöveg:
szóról szóra elmond

változó

megbízhatatlan

értelemszerűen mond el

segítséggel elmondja

Artikulációja:
tiszta, érthető

rosszul artikulál

egyenletes tempójú

hadar

lassú

dadog

Kérdésekre:
szavakban válaszol

tőmondatokban

egész mondatokban

Képolvasás:
Önállóan

segítséggel

segítséggel sem

összefüggéseket felismeri

segítséggel felismeri

nem ismeri fel

alapos, minden részletre kiterjedő

lényeget felismerő

A hangzókat
felismeri

nem ismeri fel

felcseréli

lényegtelen dolgokat mond el

néha felcseréli

Olvasás
1.)

Betűfelismerés:
minden betűt felismer
a-á, e-é, betűt felcseréli
nagyság és szintkülönbség esetén is felismeri

2.)

Szófelismerés:
felismeri a szavakat

néha felcseréli
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sorba rendezést balról kezd

sorba rendezést jobbról kezd

rajzos feladatnál: a vízszintes – függőleges irányt felcseréli
néha felcseréli

nem cseréli fel

sorba rendezést: alulról felfelé kezd
felülről lefelé kezd
változó

Szociális fejlődés
A. Társas kapcsolatok
1.) Felnőttel
kezdeményező

elfogadó

passzív

elutasító

2.) Gyermekkel
kezdeményező

elfogadó

passzív

elutasító

3.) Helyzete
vezető, irányító

egyenrangú

alárendelt

4.) Alkalmazkodás
alkalmazkodni képes
Magatartás
1.) Önértékelés
túlzott

alkalmazkodni képtelen

irányítást elfogad

reális

2.) Jellemzői
nyugodt kiegyensúlyozott
agresszív

peremhelyzetű

nyugtalan

változó

dacos

szorongó
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Tanuláshoz való viszonya
1.) szeret tanulni, motivált
közömbös
2.) könnyen vált át más tevékenységre
3.) a sikertelenséget: - elviseli
- bezárkózik

3.sz. melléklet
változó
változó

-

agresszivitással válaszol

-

sírással válaszol

-

feladja

-

jobb teljesítményre ösztönzi

4.)
Minden tantárgyból egyenletesen teljesít
Kiemelkedően jól teljesít
Az alábbi tantárgyakból lemaradás tapasztalható: …………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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NEVELTSÉGI – SZINTMÉRÉS

1. Köszön az óvodába érkezéskor, távozáskor
2. Használja, a kérem - köszönöm szót és egyéb udvarias beszédre jellemző szavakat.
3. Türelmesen kivárja, míg a társa vagy a felnőtt beszél.
4. A beszédére nem jellemző az illetlen szavak használata
5. Hangneme, beszédstílusa megfelelő.
6. A szabályokat elfogadja, betartja.
7. A felnőttekkel és a társaival együttműködő, alkalmazkodó.
8. Segítőkész
9. A konfliktusokat korának megfelelően, pozitívan tudja kezelni.
10. Felvállalja negatív cselekedeteit.
11. Társaival, felnőttekkel korának megfelelően udvarias, előzékeny, figyelmes.
12. A kultúraátadás területén megfelelően tudja működtetni az elvárt viselkedési
szabályokat.
13. Kulturáltan étkezik.
14. Vigyáz az őt körülvevő tárgyi és élő környezetre.
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Gyermek elégedettségi kérdőív
Társas kapcsolatok
1. Melyik gyereknek fognád meg a kezét, amikor sétálni megyünk a csoporttal?
Miért?
2. Hogy szeretsz játszani az óvodában?
a. egyedül
b. a barátoddal kettesben
c. barátaiddal
d. az egész csoporttal együtt
Játék
1. A csoportban levő játékok közül melyikkel szeretsz a legjobban játszani?
2. A csoportban levő játékok közül melyikkel nem szeretsz játszani?
3. Szeretsz az udvaron játszani?
(Ha nem- Miért?)
4. Mivel vagy mit szeretsz az udvaron játszani?
5. Mivel szoktál otthon játszani?
Munka
1. Szeretsz segíteni a társaidnak?
2. Szeretsz segíteni a felnőtteknek?
3. Szeretsz napos lenni?
Kezdeményezések
1. Szeretsz énekelni?
2. Szeretsz mesét, verset hallgatni?
3. Szeretsz számolni?
4. Szeretsz beszélgetni az állatokról, növényekről, évszakokról, stb.?
5. Szeretsz tornázni?
6. Szeretsz rajzolni, festeni?
7. Van olyan dolog, amit még nem csináltál itt az óvodában, de szívesen kipróbálnád?
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Óvodai légkör
1. Szeretsz óvodába járni?
Miért?
Gondozás
1. Szerinted fontos a kézmosás?
2. Reggelizni, ebédelni vagy uzsonnázni szeretsz a legjobban az óvodában?
3. Szerinted fontos a fogmosás?
4. Szeretsz az óvodában pihenni, aludni?
Programok
1. Mit szeretsz az óvodában a programok közül a legjobban:
- A szüreti mulatságot?
- A kutyás bemutatót?
- Az óvodai bábszínházat? (KMO)
- A virágültetést az udvaron?
- A sétát, kirándulást?
(Felsorolás esetén sorrend!)
2. Melyik a kedvenc ünneped az óvodában?
- Mikulás
- Karácsony
- Farsang
- Húsvét
- Anyák napja
- Gyöngykagyló nap
(Felsorolás esetén sorrend!)
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TISZTELT SZÜLŐK!

A minőségfejlesztési rendszerünk folyamatos feladata a partnerközpontú működés erősítése. Munkánk
fejlesztése érdekében feltétlenül szükségünk van az Önök véleményére, hogy intézményünk még
eredményesebben működhessen.
A kérdőív középső oszlopában az óvodára vonatkozó állításokat talál. Kérjük olvassa el figyelmesen az egyes
állításokat, majd 1 - 6-ig értékelve (1= elégedetlenség; 6= elégedettség) döntse el, hogy milyen mértékben
elégedett az adott állítás tartalmával, és tegyen X jelet a jobb oldali oszlop megfelelő helyére. Ezt követően azt is
gondolja végig, hogy mennyire fontos Önnek az adott állítással jelölt tartalom, és a bal oldali oszlop megfelelő
helyére szintén tegyen X jelet.
(6= nagyon fontos ; 1= nem fontos)
Válaszait köszönjük!
A Kispesti Gyöngykagyló Óvoda nevelőtestülete
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

ELVÁRÁSOM
6

5

4

3

2

ÁLLÍTÁSOK AZ ÓVODÁVAL KAPCSOLATBAN
1
Elégedett vagyok az óvoda tisztaságával.
Megfelelőnek tartom az udvar rendezettségét.
Az óvoda kulturált, esztétikus, gyermek-centrikus, belső
környezetével kellemes hangulatot biztosít.
A csoportban a gyermek fejlődését elősegítő nevelő
munka folyik.
Az óvodapedagógusok megfelelő szokás-, és
szabályrendszert alakítanak ki a gyermekek egészséges,
harmonikus személyiségfejlődése érdekében.
Gyermekem a csoportjában jól érzi magát.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Gyermekemet képességeinek megfelelően fejlesztik az
óvodapedagógusok.
Megfelelőnek tartom a család és az óvodapedagógusok
együttműködését. (Szülői értekezlet, fogadó óra,
családlátogatás, nyílt nap)
Az óvodapedagógusok reálisan értékelik gyermekem
fejlettségét (mérőlapokon), és képességeinek megfelelően
fejlesztik.
Az óvodai hagyományok ápolása élményt nyújt
gyermekem számára. (Szüreti mulatság, Farsang, Föld
Napja, stb.)
Elégedett vagyok az óvodán kívüli programok
szervezésével. (Csak középső-, és nagycsoportos
gyermekek szülei válaszoljanak!)
Esetleges észrevételemmel, panaszommal az
óvodapedagógusok és az óvoda vezetője érdemben
foglalkozik.
Elégedett vagyok a gyermekemmel foglalkozó óvodai
dolgozók munkájával.

ELÉGEDETTSÉGEM
6 5 4 3 2 1
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