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„Nincs még egy ilyen kor, amikor
a gyermeknek nagyobb szüksége
lenne az értelmes segítségre,
és minden, ami akadályozza a
kreatív tevékenységben a tökéletesség
elérésének esélyét csökkenti.”
/Maria Montessori/

Óvodánk jellemzői
Az óvoda elnevezése: Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
Címe: 7172, Harc, Kölesdi u. 2.
Fenntartója: Harc Község Önkormányzata
Alaptevékenysége: Olyan nevelési intézmény, ahol a 3. életévtől a 6. életévig, legfeljebb 7.
életévig, az iskolába lépésig neveli a gyermekeket.

Jövőképünk
Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet;
biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek ottlétük nagy részét
örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetnék.
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Gyermekkép
Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Bátran,
egészséges önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és nonverbális
módon is kifejezni, érdeklődőek, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. A gyermek fejlődő
személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és
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 személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő
személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú,
befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva
minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák
erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.

Óvodakép
Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes,
mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad
játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és a
szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve
alakítjuk életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és a szülők
tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe
történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai
tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a környezettudatos magatartás
kialakulását.
Célunk, a sokoldalú, harmonikus fejlődés, a gyermeki személyiség kibontakozásának
elősegítse.
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Óvodai nevelési programunk alapelvei


A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.



A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és megerősítése



A gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.



Mindenkor és minden helyzetben a gyermek érdekeinek figyelembevétele.



Inkluzív szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő
hozzáférés lehetőségét.



Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a
hozott hátrányok kompenzálására.



A hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása.



Az óvoda kialakult pedagógiai értékeinek megőrzésére törekvés.



A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi;



A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását;



Az óvodai nevelésünkben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink a gyermekek
személyiségéhez igazodnak.
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A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja és feladatai
A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda
nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget úgy
definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és
szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a
belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott
környezeti hatások együttesen határozzák meg.
Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek fejlődjön,
nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett,
szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7
éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés
alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és
érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja
képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.
A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között valamennyi
nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába:

A nevelési cél elérésének feltételei:
Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és
képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges
megvalósítani.
A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében
A gyermek fejlődő személyiség, ezért a gyermek sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként
és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. A szükségletek kielégítésében, a
gyermeki személyiség alakulásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek
meghatározó szerepe van. A környezeti hatások közül a Család szerepe igen jelentős, hiszen a
család az első szocializációs színtér, amely a kisgyermeket formálja. A családi hatások a
legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek, sokkal inkább jellemző rájuk, hogy spontán módon
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valósítják meg a "társadalomba való bevezetés" feladatait. Természetesen a különböző
kultúrájú családok másként viszonyulnak a gyerekekhez, a gyerekeknek a családban elfoglalt
helyéhez és más-más szerepet szánnak neki a családi életen belül. A családi nevelés mellett az
óvodának igen nagy szerepe van (lehet) az elsődleges szocializáció során. Az óvoda nagy
előnye a családdal szemben, hogy a családénál tágabb, tagoltabb szocializációs erőteret hozhat
létre. Tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyekben az
együttműködés és a társas érintkezés elemi formái integráns egységet, szerves, kölcsönös
kapcsolatot alkotnak. Az óvoda tehát nem a spontán szocializációnak a színtere, ahol az elemi
kooperációs és kommunikációs formák tudatos kibontakozása folyik. Az óvodáskorú
gyermekek érzelmi állapotát, befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi atmoszféra
határozza meg, amelyben élnek. Az érzelmi alapigények kielégítése, pl. a biztonságérzet,
védettségérzet a feltétele annak, hogy a gyermek környezete iránt érdeklődést mutasson,
kezdeményezzen, más emberekhez is kötődjön. Az óvodapedagógus nagyon eltérő érzelmi
kívánalmakkal találkozik. Az óvodában a gyermek egyéni igényeit megértéssel fogadni és
empátiakészséget

mutatni

ugyanúgy hozzátartozik

az

érzelmi

neveléshez,

mint

a

kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása. Az olyan óvodai atmoszféra, amelyek
sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, hozzájárulhat a gyermek
boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a
gyerekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdenek (agresszivitás, gátlás)
különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek.

Feladatunk az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése


Sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai beilleszkedéshez
szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakítása.



Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, az óvodai nevelési feltételek,
módszerek sajátos megszervezésével.



A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása.



A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával, fejlesztésük, esélyegyenlőségük
biztosítása.



A migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése.
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A jelzett területen történő fejlesztés értelmezésünk szerint a gyermek érési folyamatához
messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő
szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet.

Helyi nevelési programunk feladatrendszere
Általános feladataink
Nevelőmunkánk fő törekvése, hogy indítsa el a szokások belsővé válásának folyamatát, erről
folyamatosan tájékoztassa a családot, hogy az otthoni és az óvodai kívánalmak összhangját
meg tudják teremteni. A tanulási képességek és a kompetenciák célzott fejlesztésével minden
gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre,
az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. A mozgásra és játékra alapozva szervezzük a
főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat.

Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása a 3-6 éves
életkorban kiemelt jelentőségű. A fejlődés korai szakaszában az alapvető higiénés szokások
kialakulásának elősegítése, emellett az életkori sajátosságoknak megfelelő testi, lelki fejlődés
elősegítése, az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, hiszen ebben az
életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt jelentősen
befolyásolják. Az óvodás korú gyermekek már bizonyos ismeretekkel, tapasztalatokkal
érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva, ezt tovább erősítve vagy kioltva alakítjuk a testápolás,
táplálkozás,

öltözködés,

mozgás,

pihenés,

levegőzés,

testedzés

szokásrendszerét.

Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását. Valljuk, hogy az egészséges
környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásban van, egymásra épül, és kiegészíti egymást.
Ezért létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását.
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Az egészséges életmód alakításából adódó óvónői feladatok


A gyermekek életkorának megfelelő, párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé tevő
optimális életritmus kialakítása a napirendben.



Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban.



Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése a csoportban.



Szokás- és szabályrendszer közös alakítása a gyermekekkel.



A kialakított szokás- és szabályrendszer betartásának figyelemmel kísérése, reális, a
gyermek egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelése.



A szülők megismertetése a gyermek egészségét szolgáló ruházatának jellemzőivel:
lehetőség szerint természetes anyagból készüljön, kényelmes legyen, gumírozása ne
legyen túl szoros, a cipő tartsa a gyermek bokáját.



A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése.



A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.



A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése.



A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.



Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.



Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, szülők
értesítése.



A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet.



A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása



Megfelelő emberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve –
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

Sikerkritériumok


Tisztálkodási eszközeire vigyáz, tisztán tartja, használat után a helyére teszi.



Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell segítséget kér.



Cipőjét befűzi, bekötésével próbálkozik.



Ruháját igyekszik összehajtva a helyére tenni.
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Képes önállóan eldönteni, miből mennyit tud elfogyasztani.



Kulturáltan étkezik.



Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára.



Az udvaron nem szemetel.



Ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét.



Igényévé vált a rendezettség, tisztaság, ápoltság.



Szívesen mozog a szabadban, évszaktól függetlenül.



Életkorának megfelelően edzett.



Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat.

Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
Az óvodás korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus kapcsolatának
minősége. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot a gyermek számára,
amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Ezért fontosnak tartjuk
az óvodapedagógus – gyermek, gyermek – dajka kapcsolatának a pozitív érzelmi töltés, a
pozitív attitűd megnyilvánulását.
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye
körül.
Mindezért szükséges, hogy:


Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket.



Az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, én
tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek.



Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes társas
szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.

Minden kisgyermeknek lehetősége van:


Kommunikálni társaival a közös tevékenységek során, számos tapasztalatot szerezni az
eredményes, kölcsönös elfogadható kommunikáció formáiról, és kimunkálni saját
hiteles és célravezető kommunikációs formáikat.
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Megtanulni a közös tevékenységek alkalmával, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz
a jobb munkakapcsolat kialakításának érdekében. Ez erősíti a pozitív viszonyulást, és
jelentős mértékben elősegíti a szocializációt.



Megtanulni a kritika mások számára elfogadható formában történő kifejezésének
módját és a kritika elfogadását. A társaktól érkező pozitív visszajelzés egyben
önerősítő, önbizalom-növelő hatásával hozzájárul a személyiség kibontakoztatásához.



Észrevenni, hogy a közös tevékenységben együttműködő társak sokféle színes
egyéniségek, egymástól eltérő, saját kulturális környezetükből származó értékeiket
képviselők.



Megtapasztalni, hogy egy problémának több megoldása is lehet, attól függően, milyen
szempontból közelítjük meg.

Célunk:


Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus és
a dajka példaválasztásával és helyzetteremtésével.



A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése.



A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés.



A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése,
átörökítésének biztosítása.



Figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, tiszteletére és megbecsülésére nevelés.



Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajátos
nevelési igényű, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, gyermek
esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai
eljárások

alkalmazásával,

valamint

szükség

esetén

megfelelő

szakemberek

közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása.


Esélyteremtés a migráns gyermekek számára.



A kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő tevékenységek által
történő személyiségkibontakoztatás.
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Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításából adódó óvónői feladatok


Nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot árasztó légkör kialakítása.



A csoportszoba környezettudatos szemléletű, otthonos, hangulatos, esztétikus,
biztonságos berendezése.



Személyiségének

szeretetteljes,

empátiás

kisugárzása,

odafigyelő,

„anyapótló”

magatartása.


Spontán szociális tanulásban a komplex viselkedésminták beépítése a gyermeki
viselkedésbe.



Környezetvédelmi viselkedési és magatartásformák alakítása.



Az élet, az élővilág tiszteletére, megbecsülésére nevelés.



Az udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazásának figyelemmel kísérése.



Erkölcsi normák, ítéletek megfogalmazása.



A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása.



Gyakorlat közeli helyzetek teremtésével az interperszonális kapcsolatok kialakításához
szükséges készségek, képességek alakítása.



Társas kapcsolatok formálásának segítése, az összetartozás élményének mélyítése, a
„mi-tudat” alakítása



Páros és kiscsoportos feladathelyzetek teremtése, kooperatív technikák alkalmazása.



Inkluzív szemlélettel a különbözőség elfogadásának segítése.



A konfliktushelyzet békés, mindkét fél számára elfogadható megoldására inspirálás.



A tehetséges gyermekek kibontakoztatásának támogatása.



A lassabban fejlődő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben levő gyermekek
felzárkóztatása.



A migráns gyermekek beilleszkedésének segítése.



A családdal való együttműködésre törekvés.



Szülői értekezlet tartása.
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Sikerkritériumok


Ismeri a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát.



A csoport szokás- és szabályrendszerének ismeretét a magatartásában érvényesíti.



Szereti és korának megfelelően védi a természetet, megbecsüli és tiszteletben tartja az
élővilágot.



Képes a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni.



Szükség esetén segíti az arra rászorulókat.



Konfliktushelyzeteket mindkét fél számára elfogadhatóan, viszonylag önállóan old meg,
szükség szerint felnőtt segítségét kéri.



Érzelmein, indulatain korának megfelelően tud uralkodni.



A felnőtteket és munkájukat tiszteli.



A közösség érdekében szívesen vállal megbízatást, munkát.



Alakulóban van a feladattudata.



Korának megfelelően kialakult a felelősségérzete, képes egyszerű döntések önálló
meghozatalára.



Bátran, de kulturáltan mondja el a véleményét.



Igényes a saját tevékenységével szemben.



Nem peremhelyzetű, szívesen játszanak vele a többiek.



Nyugodt, kiegyensúlyozott, harmonikus viselkedés jellemzi.



Szívesen kommunikál.



Érkezéskor, távozáskor köszön.



Ismeri és betartja az udvariassági szokásokat.



Megtalálja helyét a közösségben, abban jól érzi magát.



Képes társaival kooperatívan együttműködni.



Türelemre, kitartásra képes.



Feladatunk az önálló aktivitás és kreativitás támogatása 3-7 éves korig az intézménybe
lépéstől az iskolába távozásig.



A szülőkkel való kapcsolat a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén működik.
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A

szocializáció

tevékenységek

szempontjából

gyakorlása. Az

különös

óvodai

élet

jelentőségű

a

közös

szervezése segíti

a

élményekre
gyermek

épülő
erkölcsi

tulajdonságainak és akaratának fejlődését, szokás és normarendszer megalapozását.
A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a
természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt.
Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az
óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.

Az óvodai élet megszervezésének elvei
Személyi feltételek
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak

összehangolt

munkájának

hozzá

kell

járulnia

az

óvodai

nevelés

eredményességéhez.
Elvárásaink az óvodai dolgozóink felé:


Segítő, támogató, fogadó, megengedő attitűd.



Vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képessége.



Differenciált nevelés iránti elkötelezettség.



Jó empátiás készség.



Gyermek- és családcentrikusság.



Környezettudatos szemlélet.



Csapatjátékos.

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele
határozza meg. Kollektívánk összetétele stabil, az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelő és a
nevelőmunkát segítő alkalmazottak állandósága a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt
biztonságot jelent. Intézményünk dolgozóinak többsége megfelelő szakirányú végzettséggel
rendelkezik, illetve annak megszerzése folyamatban van. Az óvoda családias, biztonságos,
nyugodt légkörének megteremtéséről, a gondjainkra bízott gyermekek érzelmi biztonságáról,
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sokoldalú fejlesztéséről 5 főből álló, gyermek és hivatásszerető, jó szaktudású, kreatív
alkalmazotti közösség gondoskodik.
A pedagógusoknak oda kell figyelniük saját magukra, mert a munkaeszközük a saját
személyiségük. Nemcsak elméleti, gyakorlati ismeretekkel kell gazdagodni, hanem fontos,
hogy egy jó pedagógus saját lelki egészségét is megőrizze. Csak akkor tud tenni a
gyermekekért! A pedagógus modell a gyermek számára, és nem mindegy, hogy milyen
követendő példát nyújt.
Kultúrát adunk át a gyermekeknek, az óvodai történések során megtanulja, megtapasztalja,
hogyan közelíthet a másikhoz, értékeket, normákat, szabályokat közvetítünk felé. Ha mindezek
elsajátítása sikeres, kevesebb kapcsolatzavarból adódó konfliktusa lesz a gyermekeknek. Nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a gyermek érzelmeit, kérdését, mondanivalóját, tevékenységét.
Ehhez képesnek kell lenni az empátiára.

Személyi feltételek:
Óvoda:


3 óvodapedagógus



2 dajka

Tárgyi feltételek
Az óvoda épület új építésű, 2002. augusztus 20-án adták át ünnepélyesen a felhasználóknak.
Ezt követően 2010. szeptemberében DDOP 3.1.2/2F sikeres pályázat által egy tornaszobával
gazdagodtunk és a teljes akadálymentesítés is megvalósult. Belső adottságaink megfelelőek.
Tárgyi eszközeinket és felszereléseinket folyamatosan korszerűsítjük, bővítjük.
A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak,
mely megfelel a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. Ezek
folyamatos pótlása és korszerűsítése azonban szükséges.
Helyiségeink:


2 db óvodai csoportszoba



1 tornaszoba



1 db játszóudvar
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1 db óvónői iroda



2 db gyermeköltöztető



2 db gyermekmosdó, WC



1 db elkülönítő szoba, pelenkázó helyiség



1 db tálalókonyha



1 db felnőtt mosdó, WC



1 db mozgáskorlátozott mosdó

Az óvodai megszervezése
A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéshez a napirend és a heti rend biztosítja a
feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek
tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a
gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A
rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. A jó
napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti harmonikus
arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét.
Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus és
a kisgyermeknevelő a gondozás folyamatában is nevel, építi a kapcsolatait a gyermekekkel,
egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal.
Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus és kisgyermeknevelő irányítja.

Az óvoda kapcsolatai
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. A beiratkozáskor a
személyes beszélgetés, tájékoztatás egymás jobb megismerését segíti. Szeretnénk gyermekeink
fejlesztését a szülők együttműködésével megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és
tisztelet, illetve munkánk folyamatos megismertetése. Az együttműködés formái változatosak, a
személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a

16

Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
7172 Harc, Kölesdi u. 2.

lehetőségeket, amelyeket az óvoda illetve a család teremt meg. Figyelembe vesszük a családok
sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz
a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Családlátogatás
Célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje
helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól.
Beszoktatás
Célja a gyermek beszoktatásának segítése. Különbséget kell tennünk a családból,
bölcsődéből vagy más közösségekből érkező gyermekek között. Az egyéni szükséglethez
igazodó, személyre szabott beszoktatási folyamat még jobban segíti a legkisebbek
beilleszkedését.
Közös programok, ünnepek
A közös programok, ünnepek célja lehetőséget teremteni a család és az óvoda közötti
kapcsolat kialakítására, elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb
megismerésére, szemléletünk formálására, nevelési elveink közvetítésére. A közös programok
nem csak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat,
sportprogramokat, kulturális eseményeket s az ezekre való felkészülést.
Nyílt nap
A nyílt nap célja a szülőknek lehetőséget biztosítani a napi óvodai életbe való betekintésre.
Szülői értekezlet
A szülői értekezlet célja az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb
témák, feladatok, programok, esetleges problémák megbeszélése. Az óvodapedagógus feladata
a szülők tájékoztatásán kívül véleményük meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele. A
szülői értekezlet idejéről, témájáról a faliújságon keresztül, legalább egy héttel előbb
tájékoztatni kell a szülőket. A szülői értekezleten jelenléti ív írása és jegyzőkönyv készítése
kötelező.
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Kapcsolattartás egyéb nevelési, oktatási, szakszolgálati, kulturális intézményekkel
Az óvodai élet alatt a pedagógiai szakszolgálatok (Nevelési Tanácsadó, Speciális
képességeket vizsgáló szakértői bizottságok, Pedagógiai Szolgáltató Központ, Logopédiai
Szakszolgálat) az egészségügyi szakszolgálatok (orvos, szakorvosok, védőnő), a gyermek- és
ifjúságvédelem

intézményei

(Gyermekjóléti

Szolgálat,

Gyámügy,

Pécsi

Regionális

Módszertani Bölcsőde) a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel segítik.
A közművelődési intézmények (színház, könyvtár, múzeum) rendezvényeit a gyermekek
érdeklődését és életkori sajátosságait figyelembe véve látogathatják csoportosan pedagógus
vezetésével, vagy egyénileg a szüleikkel.
Az iskolával való kapcsolattartás célja az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése.
Formái:


Nagycsoportos gyermekek látogatása az iskolában az óvónővel.



Iskolai szervezésű programokon való részvétel a nagycsoportos gyerekekkel.



Egymás munkájának megismerése kölcsönös hospitálással



Szakmai tapasztalatcsere, a gyermek fejlődésének nyomon követése.

Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai
A komplex fejlesztés tartalma
Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív részese lesz
saját természeti és társadalmi környezete kialakításának. Éppen ezért a tevékenységközpontú
óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat,
négyes feladatrendszerének elemei a gyakorlatban nem különülnek el egymástól.

A feladatrendszer elemei:
1. Játék és tanulási tevékenység
2. Társas és közösségi tevékenység
3. Munkatevékenység
4. Szabadidős tevékenység
A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt jelentik az
óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a

18

Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
7172 Harc, Kölesdi u. 2.

gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, azok
komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Természetes tehát, hogy a feladatrendszer
elemei mereven nem választhatók el egymástól, mint ahogy a tevékenységek is összefüggenek
egymással. A gyermek számára egy adott tevékenység mint pl. a sepregetés éppúgy lehet játék
és munka is, mint ahogy beletartozhat a közösségi tevékenységek körébe, hiszen másokért,
másokkal együttműködve végezheti. Pontosan ez az oka annak, hogy a nevelés tervezésekor
nem szedhetjük szét a feladatrendszer elemeit, hanem egységben gondolkodva a tervezett
tevékenységekből kiindulva kell a tervezést átgondolnunk. Miután a tanulást a nevelés részének
tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is a komplex gondolkodásmód, az
egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek szétdarabolásának szándéka vezeti
gondolatainkat.
1. Játék és tanulási tevékenység
A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék
nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek,
hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az
életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat
bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit
és újraélheti kellemes élményeit, A környező világról sőt a világegyetem egészéről is a játékon
keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. A játék tehát olyan komplex
tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés
folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága természetesen sohasem
irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett úgynevezett "játékos módszerekkel" nem
helyettesíthető a gyermeki tevékenység. A gyermeki tevékenységet - különösen a játékban nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység tág értelmezése lehetővé teszi, hogy
nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket ismerjük el, hanem a
"szellemi alkotást" is tevékenységként fogjuk fel a játék során. A gyermek gondolatban
megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen eszközzel vagy tárggyal helyettesíti azokat.
Minden gyermeki tevékenység - beleértve a játékot is - felosztható spontán és az
óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok,
ingerek tárgyi lehetőségek megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka,
tevékenysége önmagától beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a
pedagógus által kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3
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éves kor táján még kifejezetten igényli a gyermek a felnőttel való együttjátszást. Csupán a
helyes arányok megtalálására kívánjuk a figyelmet felhívni. A nevelési folyamat: intenzív
képességtermelő jellege ugyanis alapvetően attól függ, hogy milyen szélességben és
mélységben képes az óvoda a gyermeki öntevékenység rendszerét kiépíteni. A játékon belül
meghatározott eredmény elérését célzó öntevékenység a legfőbb biztosíték arra nézve, hogy az
öntevékenység az önfejlődés, az önfejlesztés motívumait, képességeit és készségeit is
létrehozza.
Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni
a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén
indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet; az amit a kisgyermek felfog és
rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki
és a játék segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú program alapelve, hogy minél
több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A
játéktevékenységhez

szükséges

feltételeket,

ötleteket

és

eszközöket

azonban

az

óvodapedagógusnak kell biztosítania. Külön szót érdemek az élmények szerepe a gyermek
játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a környezetből
hoz az óvodás, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli jelentőséggel bír az
életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk megteremtése, az élménynyújtás,
az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt módon így lehet a gyermeki világot
befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán élményszerzése éppen olyan fontos, mint a
pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket
tevékenységekben éljék meg. Általában a gyermek spontán szerzett élményei és tapasztalatai
nem kapnak kellő figyelmet. A legjobb esetben meghallgatják a felnőttek ezeket az élményeket,
de nem számolnak a továbbiakban vele. A tevékenységközpontú óvodai nevelés nemcsak
feltételezi, hanem el is várja az óvodapedagógus ilyen irányú figyelmét, érzékeny reagáló
készséget. Ilyen pedagógiai alaphelyzetben már valóban nem lesz mesterkélt és erőltetett a
gyermekek képességeire építve, azt alapul véve fejleszteni az egyént éppúgy, mint a csoportot.
A játék tehát, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az
óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében.
Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva, olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben a
játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedést nagymértékben elősegítheti.
Gondoljunk pl. a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli önállóságra, a
másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség kibontakoztatásának
lehetőségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások mozgósításának
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képessége

vagy az

alá-fölé

rendeltségi

viszonyok

önkéntes

kialakítására

egy-egy

játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikus, a gyermekközösség
elfogadott belső törvényszerűségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is,
melyek a szimbolikus szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk
előzményeivé avatják.
Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban:


Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése



A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára



A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása



Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához



Az egyéni élményeken túl, közös élmény szerzési lehetőségek kihasználása a játék
fejlesztése érdekében



A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása



Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a
tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban
újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben, játékosan szinte
észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem
kizárólagosan az. A játékon belül a motoros, a szociális és a verbális tanulás összefonódik,
komplex formában jelenik meg. Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű annál, hogy
csupán a játékkal való összefüggésein keresztül értelmezzük. A nevelési folyamat egésze, azaz
valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán vagy irányított módon
tanuljon a kisgyermek. A tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat egészének.
Legfőbb célkitűzésünk, hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és
használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe
vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek
fejlődésének szempontjából. Ezt nem lehet kiváltani, vagy helyettesíteni az egyoldalú
intellektuális fejlesztéssel, aminek jelentőségét elismerjük, ám mértéke és hatása alatta marad a
tevékenységek általi fejlesztésnek. A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az
érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés azért központi kérdése a tanulási folyamatnak,
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mert szerintünk kevesebbet, de azt jobban, alaposabban, több oldalról megközelítve kell a
gyerekek számára közvetítenünk és velük együtt átélnünk. Miután a gyermek a világot
komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni.
Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, ami
számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. Egyáltalán nem
mellékes az a szempont sem, hogy azok a tanulási tapasztalatok, melyeket óvodáskorban
szereznek a gyermekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra is. Nem
mindegy, milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen már
kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanul-e a gyermek. Képes lesz-e saját
motiváltságból kiinduló erőfeszítésre a tanulás során. Ennek a belső motiváltságnak a
kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni,
hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső
motiváció (jutalom) késztesse erre. A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a
gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében képességeinek megfelelő feladatokról
van szó. A követelményeket az egyéni teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények
erősítik a gyermek önbizalmát és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák
megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná,
félőssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát és alatta marad saját teljesítőképességének.
Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedő abban, hogy milyen feladat elé állítja az
egyes gyermekeket, mennyire képes megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni
adottságainak figyelem-bevételével. A program keret jellege biztosítja az óvodapedagógusok
számára a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességéhez igazodó tanulási
kereteket és formákat. A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás az óvónő által
kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretek között valósul meg.
Beszélgetések, tapasztalatszerző séták, kötött és kötetlen stb. formájában egyaránt megoldhatók
a napi élet bármely mozzanatában. Ez teljes egészében az óvodapedagógus kompetenciájába
tartozó kérdés.
Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban:


Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás)



A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének
kielégítése
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Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik
a felfedezés, a kutatás örömeit



A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása



A

gyermekek

önállóságának,

figyelmének,

kitartásának,

pontosságának,

feladattudatának fejlesztése. Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a
gyermeknek, amelyben saját teljesítőképességét is megismerheti
2. Társas, közösségi tevékenység
A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni és
együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai szempontból sikeres
formálásnak legfontosabb feltétele, hogy a tevékenység - társadalmi és egyéni –érték tartalma
és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető legyen. Az együttműködési és
érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát, stb. mindenek előtt az
alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága (közhasznú volt, kulturális színvonala,
relációgazdagsága stb.) határozza meg. Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere
megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek kifejlesztéséhez. A társas
és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő kifejlesztése rendkívüli
fontossággal bír a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, azaz az életre nevelés
szempontjából. Pedagógiai programunk a gyakorlat szükségleteiből kiindulva vezeti le a
társadalmi követelmények rendszerét. A tulajdonságok, a képességek, a készségek, a
szükségletek olyan rendszerét kívánja formálni, amelynek segítségével a gyermekek részvétele
a napi életben (társadalmi gyakorlatban) egyszerűbbé, könnyebbé, gyorsabbá válik. A
társadalom élete, a társadalmi gyakorlat pedig jórészt a társas és közösségi kapcsolatok keretén
belül zajlik. Nagyon fontos feladat tehát már az óvodában tudatosan törekedni a közösségben
zajló folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Mindez
természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését. A jó közösséget mindig
egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat
képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Az élet is ilyen. Bizonyos korlátok között
kiélhetjük magunkat, azaz nekünk éppen úgy szükséges alkalmazkodnunk másokhoz, ahogyan
mások is alkalmazkodnak hozzánk. A cél az, hogy az adott lehetőségek között a legtöbbet
legyünk képesek egyéniségünkből kihozni, ezzel is gazdagítva a közösséget. Minden gyermek
egyéniség,

akinek

lehetőséget

kell

biztosítani

személyisége

pozitív

és

széleskörű

kifejlődéséhez. A társas és közösségi kapcsolatok kialakítása a tevékenység bázisára
támaszkodva a teljes nevelési folyamatot átfogja. Az óvodai csoport, az óvodai közösség
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sikeres formálása esetén a társadalom számára igen hasznos közösségi érzés, közösségi tudat és
magatartás mellett mások megbecsülése, a különbözőség elfogadása, a közös szokások
kialakulása, a hagyományok tiszteletben tartása, sőt a csoport közvéleménye is kialakul. A
csoportban elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit. Ha mindehhez még
nyitott légkör, demokratikus és szeretetteljes irányítás társul, akkor tág teret nyitunk a
gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési képességének kibontakoztatása irányában. A
nevelőközösség szerepe ebben a folyamatban meghatározó. A nevelőközösség belső tartása,
gyermekszeretete, kivívott tekintélye és világos, pontos, tudatos, célirányos nevelő
tevékenysége nélkül az elképzelt gyermekközösség kialakítása nem sikerülhet. Az óvodai
gyermekközösség kialakítása a tevékenységek rendszerén keresztül valósítható meg. Az
óvodában minden tevékenységnek a gyermek egyéni örömén túl a közös élményt is kell
erősítenie. A társas kapcsolatok, a közös munka, az együtt játszás és a komplex foglalkozások
rendszere is az együvé tartozás érzését erősíthetik, ha tudatosan igyekszünk ezt létrehozni. A
lényeg, hogy a tevékenykedtetés sokszínű, változatos legyen, és a tevékenykedtetésen legyen a
hangsúly. Mindent kipróbálhasson a gyermek, kivételt csak a testi és szellemi épségét
veszélyeztető tevékenységek képeznek. A közösségi szokások kialakítása pedig a
tevékenységek végzését segítse, a gyermekek cselekedeteit irányítsa. A szokások tegyék
lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a tevékenység végzése közben, a
szokásrendszer tegye lehetővé a gyermekek között jobb együttműködést, egymás
tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenység során kialakuló viták lerendezését stb.
Nem fegyelmezni, hanem tevékenységgel és az ehhez szükséges hellyel, eszközzel kell segíteni
a gyermekeket' abban, hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert óvodai életük során. A
helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai csoportközösség. A felnőtt és
gyermek között nem a feltétel nélküli szófogadás, hanem a demokratikus partnerviszony
kialakítása a cél. Az óvodapedagógus ugyanúgy vegye figyelembe a gyermek jogos kívánságait
és igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárja a szokások, szabályok betartását. A gyermekek
egymás közötti és a felnőttel való kapcsolatában egyaránt a szabadságra, a nyíltságra és az
őszinteségre kell építeni. A közösség lehetőséget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a
különböző nézőpontok megismerésére, a konfliktusok kezelésére és megoldására. Ezek a
folyamatok pedig a másokkal szembeni tolerancia kialakulásához vezetnek. A társas és közösségi
tevékenységek a nevelőmunka egészét átszövik.

Az óvoda nyitottsága, óvodáskor végéig biztosítja a szülőknek a nevelőmunkába történő
közvetlen betekintést. Ez mindkét fél számára (szülő-óvodapedagógus) megnyugtató és
biztonságot jelentő lehetőség, amit a gyermek érdekében kétoldalúan lehet hasznosítani. Az
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óvodapedagógusnak éppúgy szüksége van a nevelőmunkában a szülőktől érkező információkra,
javaslatokra, mint fordítva. Az óvoda nyitottsága, hagyományok teremtésével, nyilvános, közös
programok, ünnepek segítségével tovább növelhető.
Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban:


Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben
lehetőség kínálkozik a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek közötti
minél gyakoribb kontaktusfelvételre



A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása
természetes szituációkban



A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás
képességének kialakítása és gyakorlás



A konfliktusok kezelése



A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása



A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása



Arra nevelni a gyermekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a társaik
irányában

3. Munkatevékenység
Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. A
munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék és
munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem vonhatjuk kétségbe. Az
értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a szakismeretek gyakoroltatása, hanem a
gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése. Éppen ez az a terület, ahol az
erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek
számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző, megerősítő tényező.
Nem elsősorban a munka tárgya, hanem megszervezésének módja fejti ki a már említett
nevelő-fejlesztő hatást. Itt is érvényes, amit a tevékenységről általánosságban elmondtunk:
alapvető követelmény az önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek megteremtése. A
különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját személyiségével
kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kerti munka közös
vonásaként azt kell kiemelni, hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést
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jelentsen az óvodában. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van és
testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. A gyermek önkéntességét,
nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan igyekezzünk felhasználni
nevelési céljaink megvalósítása érdekében. A gyermek éppúgy élvezi a munkatevékenységet,
mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl nehéz feladatokkal nem szegjük kedvét. A munka az
életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a
személyiség fejlesztését és ha mindez pozitív élmények átélésének forrása lehet, akkor a
gyermekek szívvel, lélekkel fogják végezni.
Az első feladat olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. Ezen
kívül igen nagy fontosságú, hogy a végzés során biztosítsuk a teljes önállóságot .A
munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a gyermekre
kényszerített feladat legyen. Váljon a csoport számára magától értetődő és természetes dologgá,
hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, egyéniségének,
képességeinek megfelelő munkát végezheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne
időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai
mindennapokba. A munkafajták közül ki kell emelnünk az önkiszolgálást, aminek az
óvodáskor kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek magukkal kapcsolatban
minden teendőt- testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása- a lehető
legkorábbi időtől kezdve próbáljanak önállóan végezni.
A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk ,hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan
dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint amikor
szerepjáték játék megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. A nagyfokú önállóság
és döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt szolgálják a
gyermekek életre való felkészítését.
Arra azonban mindenütt van lehetőség, hogy a gyerekek tisztán tartsák saját környezetüket,
közösen megjavítsák, megtisztítsák játékaikat, hogy maguk rendezzék be a csoportszobákat,
maguk díszítsék fel a termet, stb.
Véleményünk szerint a kerti munka az a terület, ahol ez az értékteremtő képesség még
tisztábban kimutatható. Fontosnak tartjuk tehát az óvodában az élősarok kialakítását és a kerti
munka megvalósítását, mert a nevelésben játszott szerepén túl a természet, és a környezet és az
ember kölcsönhatásának megtapasztalására igen nagy lehetőséget nyújt a gyermekcsoport
valamennyi tagjának. Tavasztól őszig lehet tevékenykedni a kertben és közben rengeteg
tapasztalatot-ismeretet szereznek a gyerekek. Óvodai kert alatt valódi kertet értünk, ahol a
zöldségeket és virágokat nevelhetnek a gyerekek.
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Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban:


Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és
képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet,
illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet.



Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek
számára megfelelő munkaeszközöket



A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek elérhetik és
használhatják a szükséges eszközöket.



Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység
elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei nincsenek
teljesen összhangban. Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt
jelentsen a gyermekeknek és teljes önállósággal végezhessék azokat.

4. Szabadidős tevékenység
A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad választás.
Ez az öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte a felkínált
sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen tud választani. Egyszerre
szeretne mindenütt ott lenni, mindennel játszani, mindent megfigyelni. A szabad, autonóm
egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a döntéssel. Ennek közelébe kell eljuttatni a
gyermeket. Az ilyen döntést ugyanis már nem befolyásolják természeti szükségességek,
társadalmi kötelességek. A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem
helyettesíthető helyüket és szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a
gyermek sohasem tanulhatja meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló,
rendelkezésre álló idővel. Ebben a tevékenységi szférában sem képzelhető el, hogy a hosszú
ideig szorosan irányított gyermek egyszer csak öntörvényei szerint cselekvő önálló egyéniséggé
válik. A kívülről irányított ember, különösen, ha hozzászoktatták tartósan önállótlan
helyzetéhez, nem lesz képes belülről, önmaga által irányított emberré válni.
Az alapvető társadalmi tevékenységet és az individuális tevékenységi formákat ötvöző nevelési
rendszer nem képzelhető el, hogy a társadalom tagjai elsajátítsák a társadalmi és egyéni lét
fenntartásához és gyakorlásához szükséges képességeket. Ezeknek a képességeknek a
sokrétűsége, elméleti és tapasztalati megalapozottsága, egymást erősítő és kiegészítő jellege az
egyike azoknak a nagy horderejű feladatoknak, melyeknek megvalósítását az óvodában lehet
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elkezdeni. Az óvodában persze sajátosan- az iskolától eltérő módon- értelmezzük a szabadidős
tevékenységet. Ennek oka elsősorban az, óvodások egész nap az óvodában tartózkodnak,
önállóan és a lehetőségekhez mérten szabadon tevékenykednek. bábozás, festés, rajzolás, zenetánc, játéktanulás ,sakk, társasjáték, filmvetítés, mese-vers, barkácsolás, stb.) közül. Egész nap
folyamán jut idő arra, hogy a gyermekek az óvónő által felkínált lehetőségek közül ( p
szabadon választhassanak.
Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében


Választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a
változtatások lehetőségét és szükségességét



Egyszerű, saját maga és a gyerekek által készített eszközökkel segítse elő a gyermekek
fantáziájának fejlődését



Egész nap folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni képességek
fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére.

Az óvónő által kezdeményezett komplex tevékenységi formák rendszere
A komplex tevékenységi formák lényege:
a) Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek szintjén
b) A tevékenységi formákat probléma centrikusság és egy-egy vezető szempont megléte
jellemzi
c) Az óvónő által kezdeményezett tevékenységeken tudatosan és tervszerűen integráljuk az
adott problémához tartozó ismereteket
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1. A társadalmi érintkezést megalapozó, komplex tevékenységi formák.

1.1 Anyanyelv
Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek
közötti kommunikációnak. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Ha
tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk és a gyermeket nyelvi fejlesztésben
részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem a gondolkodása is fejlődik. Az
óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van.
Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva, segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését,
szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának
megkezdését.

A

rossz

kifejezőképességgel

rendelkező,

beszédében

gátolt

gyermek

gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni.
Ugyanakkor egy kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőképesség birtokában jobb teljesítményt
képes felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédkészségű gyermeket gyakran
teljesítménye alatt értékelik. Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi
környezet. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a család, a környezet megismeréséből kell
kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatást kifejteni. A
fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és tapasztalatszerzéssel egybekötve lehet
értelme. Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítani, hogy nyugodt légkörben
életszerű helyzetekben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja.
Semmiféle türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető az anyanyelvi
nevelés során. Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes, nyugodt légkör alapvetően
meghatározza az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen körülmények között a gyermekek
szívesen és gyakran beszélnek. A nap folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre, de
célszerű a hétfői napokon erre külön is tekintettel lenni, hiszen ilyenkor otthonról és a külső
környezetből hozott rengeteg élményt és tapasztalatot mondják el a gyermekek. A környezet
példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a kisgyermeknek a beszédre.
Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus ügyeljen beszédének stílusára, a hanglejtés, a
dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde legyen érthető, egyszerű és világos.
Figyeljen arra, hogy a gyermekek mindig választ kapjanak kérdéseikre. Ne vegye el a
gyermekek kedvét javítgatással és figyelmeztetéssel a folyamatos beszédtől. Dicsérje és
biztassa a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre. A gyermekek anyanyelvi
fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen arra a gyermekre, amelyik
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beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzd. Szükség esetén kérje ki
szakember segítségét.
Célunk:


A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos
bővítése.



Kognitív képességeik fejlesztése:
-

egyre pontosabb, valósághű észlelés

-

figyelem-összpontosításra való képesség

-

valósághoz közelítő képzeleti működés

-

reproduktív emlékezet

-

problémamegoldó és kreatív gondolkodás



A beszédkedv felkeltése és fenntartása.



A beszédhallás és szövegértés fejlesztése.



Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a másikhoz, verbális

és nonverbális eszköztár kialakításával.

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői és gondozónői
feladatok


Olyan biztonságos, elfogadható, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran
elmondhatják a gyermekek a gondolataikat.



Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása.



Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként előhívható.



A természet és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek
észrevétetése, megismertetése.



A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés.



Az egyéni érdeklődési kör figyelembe vétele.



Figyelem-összpontosításra motiválás



A pszichikus képességkultúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges
fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba.



Minden gyermeki kérdés megválaszolása.



Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése.
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A gyermekek szókincsének bővítése.



Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban.



A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése.



A nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált
fejlesztése.



Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás.



Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén.



Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal.

Sikerkritériumok:


Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése.



Képes vizuális, auditív differenciálásra.



Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni.



A keresztcsatornák működése korának megfelelő.



Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is.



Figyelme korához képest tartós.



Gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző.



Helyesen, tisztán, érthetően beszél.



Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol.



Szókincse korának megfelelő.



Jól használja a metakommunikációs eszközöket.



Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel.



Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját.



A közölt információt megérti.



A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja.



Bátran kérdez.



Verbális emlékezete korának megfelelő.



Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is elmondani.



Ismeri és használja az udvariassági szavakat.



Tud szemkontaktust teremteni és tartani.



Élményeit és gondolatait el tudja mondani.
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A migráns gyermekek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes
magát megértetni.

1.2 Külső világ tevékeny megismerése (Matematikai tartalmú tapasztalatok)
Programunk a matematikai ismerettartalmak komplex kezelésére, az óvodai élet egészén belül
megvalósuló fejlesztésre kívánja a hangsúlyt helyezni. Ez természetesen azt jelenti, hogy a
matematikai nevelés komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére és megismerési
vágyára épülve valósul meg, a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve: utánzásos,
minta-modellkövető, spontán játékos tapasztalatszerzés, az óvodapedagógus által irányított
megfigyelésre épülve, gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás, a gyermeki kérdésekre,
válaszokra adott magyarázatok, az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban.
A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi
összetevőire: Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés építhet
ezekre a korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára
fontos, érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskort jellemző gondolkodási
sajátosságokkal (invariancia, állandóság hiánya) a matematikai nevelés folyamán is számolni
kell. Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai
ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes fejlődését
biztosító módszerekkel. Az óvodáskort jellemző fejlődésbeni egyenetlenség, a korai családi
fejlesztés eltérései azt sugallják, hogy a matematikai nevelés terén két életkori szintet jelöljünk
meg:
Az első szint: bevezetés a matematikában, - általában a gyermek k5. életévéig tart.
Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a
matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása.
A második szint: Az intenzív fejlesztés szakasza, az 5-6-7 életévben.
Feladata: részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása.
Eligazodás a gyakorlati életben a tevékeny élet megkedveltetése.
A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre,
ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A perceptuális,
motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen nyújt lehetőséget a
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matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására. Az óvónő által kezdeményezett
tevékenységek alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett
benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük,
belső érdeklődésből fakadó tanulás, a gyermek negyedik életéve után egyre gyakrabban igényli
és képes is kisebb-nagyobb csoportban az óvodapedagógus által irányított formában a mélyebb
és sokoldalúbb összefüggések feltárására. Az óvodapedagógus és a társak jelenléte mobilizálja
a gyermek tanulási teljesítményét, tudását, viselkedésének és magatartásának tartalékait. Azt,
hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben szerzett
benyomásokkal, vagy mely matematikai összefüggést dolgozzuk fel azt az óvodapedagógus
dönti el.
A matematikai képességek kialakítását segítő tevékenységek
1. A számfogalom előkészítése, megalapozása


Mennyiségek összemérése hosszúság, szélesség, magasság, vastagság, bőség, tömeg,
űrtartalom szerint.



Halmazok összemérése, elemek párosítása. A válogatások során nyíljon mód
párosításra, számlálásra, a több, kevesebb, ugyanannyi érzékeltetésére, gyakorlására.



Fedezzék fel a rész – egész viszonyát a válogatások, mennyiségek bontása során.



Játékos szituációban számoljanak, bontsanak, mennyiségfogalmuk egyéni fejlettségétől
függően a 6 – 10-ig számkörben mozogjon.



Sorba rendezett elemek helye a sorban, sorszámok megértése.



Mérések különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg, űrtartalom.

2. Tapasztalatszerzés a geometria körében


Szerezzenek tapasztalatokat gömbölyű és szögletes formákról, érzékeljék ezt testükön,
tárgyakon.



Építsenek szabadon és másolással különféle elemekből.



Alkossanak síkban is szabadon, szerezzenek tapasztalatokat síkmértani formákból,
fedezzék fel a rész – egész viszonyát.



Használják a logikai játékot, építsenek vele, fedjenek le felületeket.
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3. Tájékozódás a térben és síkban


Irányok azonosítása, megkülönböztetése.



Játékok során figyeljék meg ezeket tükörben, fedezzék fel a tükörkép, szimmetria
érdekességét, játsszanak sokat a tükörrel.



Próbáljanak meg tájékozódni a labirintusokban is.



Fedezzék fel, hogy a sorozatok olyan rendszerek, amelyek életükben is felfedezhetők.
Hozzanak létre változatos sorozatokat játékokban színekkel, hangokkal, mozgással,
formákkal.

Sikerkritériumok


Logikus gondolkodása, logikai következtetései életkorának megfelel.



Problémamegoldó készsége jó.



Számfogalma 10-es számkörben mozog.



Képes halmazokat összehasonlítani, tulajdonság szerint szétválogatni.



Helyesen értelmezi és használja az összehasonlítás megítélésének fogalmait: hosszabb –
rövidebb, kisebb – nagyobb, több – kevesebb.



Ismeri az irányokat, és helyesen értelmezi feladatvégzése során.



Helyesen használja a névutókat.



Felismeri a sorba rendezés logikáját, azt képes jól folytatni, legalább 3 elemszámmal.



Az alapvető formákat felismeri, azonosítja.



Képes részekből egészet kirakni.



Ismeri az alapvető mértani testeket, azokat képes felismerni és megnevezni.



Van tapasztalata a tükörképről, szimmetriáról.



Azonosságokat, különbségeket képes felismerni és megfogalmazni.
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A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel. A
gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái természetes
napi szituációkban megfigyelhetők. Tevékenykedés közben a megismerő képességek
(érzékelés,

észlelés,

megfigyelés,

emlékezés,

tapasztalás,

megértés,

problémalátás,

problémamegoldás) fejlesztése szinte észrevétlenül megvalósítható. Játék és szabadidőben
folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak matematikai tartalmak
közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó lehetőségek felismerésére és
kihasználására.
Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén:


Az óvodapedagógus feladata olyan eszközök, és tevékenységek biztosítása, ami felkelti
a gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra
matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését.



Az óvónő által kezdeményezett matematikai tartalmú tevékenységeknek minden
esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. A
matematikai

képességek

fejlesztését

játékosan,

játékba

építetten

szükséges

megvalósítani.
2. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző tevékenységek
2.1 Külső világ tevékeny megismerése (Környezet megismerése)
Ezek az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formák,, mint elnevezéséből is kitűnik,
szeretnék egységben megmutatni és érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben
érzékelhető. Nem vagyunk hívei a szétszabdalt, szeletelt formáknak, mert azok nem képesek az
életben megmutatkozó sokszínűség mellett az összefüggések feltárására.
A tevékenységközpontú program célja az, hogy a gyermeknek segítséget nyújtson ahhoz, hogy
a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő világ
megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet
szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet
szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt kell bennük megerősíteni,
hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az ember felelőssége a természeti
és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A tapasztalatszerzés mindig a valódi
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környezetben történik, ezért az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formák legtöbb
esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetben, udvarán zajlanak. Legfontosabb
feladat megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, felhívni a
figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később kialakuló
természetszeretetnek. A fák, a virágok, az apró kis állatok megannyi ismeretet, feladatot
jelentenek a kisgyermekeknek. A séták, kirándulások, az óvoda udvarán és kertjében vagy az
élősarokban végzett tevékenységek tanulási, tapasztalási lehetőséget kínálnak a gyermeknek,
tehát komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos megfigyelések
révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő folyamatokról és
összefüggésekről. Már az óvodában fel lehet és fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy
társadalomban élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk. A gyermeket
demokratikus társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben különböző vélemények,
értékítéletek lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a gyermekekkel, hogy mindenkinek
lehetősége van saját lelkiismeretének megfelelően dönteni. A tolerancia, mások véleményének,
érzéseinek, és gondolatainak tiszteletben tartása arra neveli a gyermeket, hogy képes legyen
elfogadni másokat. Mindez pedig a társadalomban való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez
feltétlenül szükséges. Természetesen ide tartozik a mások (idősebbek, felnőttek, társak)
tisztelete és szeretete is. Ilyen pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége és
természetes viselkedés formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor
lehetőséget kap az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére.
A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás
gyermek szintjén is felvethető és beépíthető.
A természet – társadalom - ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő
fogalmak rendszere, melynek lényege a kisgyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető,
megérezhető.
Falusi környezetben, a természettel szorosan együtt élve, gazdag lehetőségek adódnak a
természet megismerésére, megszerettetésére, és a természetvédelem megalapozására.
Az óvodapedagógus feladatai


Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat szerzését a
természetben.



Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a
gyerekek saját természeti és társadalmi környezetükből.
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Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek természetben való
folyamatos tevékenykedtetéshez



Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha és/vagy virágoskert
működjék



Környezetvédelmi tapasztalatok gyűjtése



Megismertetni a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény és
állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét.



A környezet és természetrombolásának és pusztításának példáit is megmutatja



Környezetbarát szokások megalapozása, például takarékoskodás a vízzel, árammal,
papírral, ill. hulladékkezelés, szelektálás elemi közlekedési szabályok megismertetése



Múzeumlátogatásokat szervezése

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb
természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság
felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.
A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz szükségesek. Megismeri a
szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások,
a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
Célunk


A természeti és épített környezet megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás,
készségek, képességek alakítása.



A természetet szerető, védő emberi értékek alakítása, környezettudatos viselkedés
megalapozása.

Sikerkritériumok


Tudja, hol lakik, mi a pontos lakcíme.



Tudja saját és szülei nevét.



Ismeri szülei foglalkozását.



Tudja óvodájának nevét.



Különbséget tud tenni az évszakok között.



Ismer a növény- és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó pár növényt és állatot.
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Ismeri a közvetlen környezetében található növényeket, állatokat.



Ismeri a növényápolás és állatgondozás egyszerűbb feladatait.



Szívesen ápolja a növényeket, gondozza az állatokat.



Felismeri a közlekedési eszközöket.



Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.



Szívesen vesz részt terepgyakorlatokon, kirándulásokon, sétákon, kiállításokon,
rendezvényeken.

3. Művészeti tevékenységek
A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az egyetemes emberi
kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődhet. Az esztétikum már nagyon korai
életkorban hat a kisgyermekre. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik
megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. Megcsodálni egy madár énekét, megvizsgálni az
őszi falevél színeit, a virágzó fákat vagy egy szép színes mesekönyvet kezünkbe venni
ugyanazt az esztétikai élményt jelentheti. Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából az,
hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye körül a gyermeket. A
szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája komoly hatást
gyakorol a gyermekre. Nem lehet elégszer elmondani azt sem, hogy egy kellemes benyomást
keltő, jó ízlésű óvodapedagógus mennyit tud tenni szinte észrevétlenül, saját példájával a
művészeti nevelés érdekében. A művészet nem más, mint a világ megismerése sajátos
nézőpontból, egyéni szűrőn keresztül. Mindez azt jelenti, hogy a művészeti nevelés mindenek
előtt az egyéniség színeinek kibontakoztatását jelenti. Ezért sohasem célszerű sémákat, felnőtt
által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a gyerekekkel. Mindig arra törekedjünk, hogy ő
maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, csupán akkor nyújtsunk ehhez segítséget, ha azt
a gyermek maga kéri és igényli.
A kreativitás az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek
legfontosabb feladata. Akinek van fantáziája, vannak ötletei, aki problémák megoldását
dolgozik, aki gondolatait és érzéseit ki tudja fejezni, aki önmagát új, másfajta módon éli meg,
az kreatív ember. Az újat alkotás, a változások elindítása, az önálló egyéniség kifejezése
szintén a kreatív emberek sajátossága. Az óvodáskorban hihetetlenül nagy lehetőségei vannak a
kreatív képességek kibontakoztatásának. Az óvodában a gyermekek kreativitásának
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megnyilvánulását elsősorban az oldott légkör, a nagy mozgás és szabadságtér, valamint a
megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. Minél több alkalmat kell adni arra, hogy a gyermekek
érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket a játékban, az ének-zenében, a bábozásban a rajzolásban,
stb., kifejezésre juttassák. A tapasztalatszerzés itt is alapvető fontosságú feladat. Minél több
eszközzel ismerkednek meg a gyermekek, minél biztosabban kezelik azokat, annál több
lehetőségük adódik önmaguk kifejezésére. Az óvodapedagógus felelőssége igen nagy, hiszen a
gyermek fogékony mindenre, mindent befogad, minden érdekli, mindent utánoz, mindent
válogatás nélkül kedvel. Az óvodapedagógus véleményét - különösen akkor, ha szeretetteljes
kapcsolatban van vele - szinte fenntartás nélkül elfogadja. Amit az óvó néni szépnek lát, az
neki is tetszeni fog. Ezért fontos, hogy jó ízlésű, művészetet kedvelő ember foglalkozzon a
kisgyermekkel.
A művészeti tevékenységek fogalma rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. Ebbe a
fogalomkörbe a mese, vers, az ének-zene, a bábozás, a tánc, a játék, a dramatizálás, a festés, az
agyagozás, a rajzolás, a barkácsolás éppúgy beletartozik, mint a környezet esztétikája. A
művészeti tevékenységek tehát nem egy, az óvónő által kezdeményezett tevékenységet jelöl,
hanem olyan tevékenységeket, melyeket játékidőben vagy a szabadidőben éppúgy
gyakorolhatnak a gyermekek, mint a nap folyamán bármikor.
A komplexitás itt nem jelent mást, mint az életben egyébként előforduló jelenségek
megörökítését valamilyen formában. Az ősszel lehulló falevelet színezhetjük, festhetjük,
lerajzolhatjuk, énekelhetjük és mesét, verset mondhatunk róla, bábokat készíthetünk belőle. Ez
így együtt jelentkezik a valóságban is és ennek kell visszatükröződnie a tevékenységekben is.
3.1 Mese-vers, dramatizálás, bábozás:
Mesélni minden nap szükséges az óvodában. Nem teszünk különbséget a kezdeményezés vagy
az elalvás előtti mese között. Mindkettő fontos a maga helyén és idején. A lényeg csupán az,
hogy minden nap meséljük, vagy verseljünk valamilyen formában, reggel vagy délben, elalvás
előtt vagy délután. A mese-vers kezdeményezések anyaga változatos legyen, gerincét a magyar
népmesekincs megismertetése adja, a kortárs és klasszikus irodalmi művek mellett. Fontosnak
tartjuk a szülők szemléletének formálását a semmivel nem helyettesíthető bensőséges
kapcsolatot feltételező és alakító mesélés iránt, valamint a magyar kultúra értékeinek
átörökítését. Teremtsünk lehetőséget a gyermekek önálló szöveg és mesemondásához. Segítsük
elő, hogy megfelelő eszközökkel el is játszhassak a gyermekek a nekik tetsző meséket. A
gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, erre legyünk
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tekintettel. Kedvelt tevékenysége az óvodásoknak a bábozás és a dramatizálás. Mindkettő
szorosan kapcsolódik a meséléshez, mondókázáshoz, verseléshez. Az irodalmi élmények
feldolgozását

segítsük

elő

különböző

eszközök,

anyagok,

barkácsolási

lehetőségek

biztosításával.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi és
erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét
formában – tájékoztatja a gyermeket a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatairól, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákról.
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének.
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi
világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati
kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb
értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát,
s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső
képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás
egyik legfontosabb formája.
A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.
Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.

Célunk


A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal,
mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása.



A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés
felkeltése.



A magyar kultúra értékeinek átörökítése.



Interkulturális nevelés.



A szülők nevelési szemléletének formálása.
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Javasolt tartalom


3 – 4 évesek: mondókák, mondókamesék, formulamesék, állatmesék, történetek,
rövidke versek, ismerkedés a képes – mesés könyvekkel.



4 – 5 évesek: mondóka, hangutánzó mese, párbeszédes mese, láncmese, egyszerűbb
szerkezetű tündérmese, történetek, versek.



5 – 6 – 7 évesek: kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, tréfás mesék, tündérmesék.

A mese-, verstevékenységgel kapcsolatos óvónői, gondozónői feladatok


Változatos irodalmi élmények közvetítése.



Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása



Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választás, ezen túl mai kortárs
irodalmi művekből és a migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből.



Irodalmi élmény befogadásához szükséges „szertartás” kialakítása.



Az irodalmi anyag kifejező közvetítése a gyermekek részére.



A gyermekek motiválása az irodalmi élmény befogadására.



Szívesen dramatizál, bábozik.



Kiegészítő és bábeszközöket szívesen barkácsol.



A gyermekek mese-, versalkotásra ösztönzése, képeskönyvek elérhetőségének
biztosítása.



A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása.



A mesélés szerepének megismertetése szülői körben.



Színházlátogatások, előadások szervezése.

Sikerkritériumok


Örömmel várja a mesélést.



Mesekezdeményezésen szívesen részt vesz.



Képes kitartóan figyelni.



Emlékezetében megtartja az egyszerűbb mesefordulatokat.



Képes a folytatásos mese szálait felidézni.



Képes a folytatásos mese szálait, epizódjait összekötni.



Szívesen nézeget képeskönyvet.
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A képeskönyvet megbecsüli, vigyáz épségére.



Szívesen mond verset.



Szereti a mondókákat.



Képes történeteket elmondani.



Képes meséket, történeteket alkotni.



Elkezdett történetet fantáziája segítségével folytatni tud.



Ismeri a színházi magatartás alapvető szabályait.



Nő a szülői mesélés gyakorisága

3.2 Rajzolás, festés, mintázás
Ezek a tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. A feladat elsősorban az, hogy
biztosítsuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés külső feltételeit. A gyermekek számára
megszokott és elérhető helyen mindig álljon rendelkezésre mindenféle anyag és eszköz, amivel
a gyermek fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. Nagyon célszerű a vizuális
tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a szabad, önálló
tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel.
Szokás kérdése, mennyire képesek a gyermekek környezetüket ilyen széles skálájú
tevékenységrendszer mellett is rendben tartani. A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő
pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermek által
megérthető világ tárgyai és eseményei. Ugyancsak kitűnően hasznosíthatók a vizuális
tevékenységek számára a az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és
megmozgatják a fantáziájukat. Ahhoz, hogy kibontakozhasson a gyermekek alkotókedve, teljes
önállóság szükséges. Az ötlettől a megvalósításig főként bátorítást, útmutatást és dicséretet
várnak a gyermekek. Nem szükséges, sőt káros, ha uniformizáló nevelési módszerekkel
elvesszük a gyermek bátorságát az egyéni kifejezésmódoktól. Lehetőséget teremtünk a
gyermekeknek arra, hogy bármikor kipróbálhassák képességeiket. Minden csoportszobában egy
kis sarkot vagy szekrényt biztosítunk, ahol a barkácsoláshoz szükséges eszközöket,
felszereléseket, anyagokat tároljuk, olyan módon, hogy a gyermekek bármikor hozzájussanak.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka az ábrázolás különböző fajtái,
a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek
gazdagítására épül.

42

Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
7172 Harc, Kölesdi u. 2.

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán biztosítson teret,
lehetőséget. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos, valamint az igény kialakítása az
alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények
befogadására.
Az ábrázolótevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi
lehetővé a gyermek számára.

Célunk


A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezéséhez a lehetőségek
biztosítása.



Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása.



A helyes ceruzafogás elsajátítása.

A vizuális nevelésből adódó óvónői, kisgyermeknevelői feladatok


Megfelelő helyet, időt és eszközt biztosít a gyermekek számára.



Az ábrázolás eszközeit a gyermekek által elérhető helyen tartja.



Párhuzamosan végezhető tevékenységként lehetőséget ad a szabad alkotásra.



Megtanítja az ábrázolótevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú
ruha feltűrése, védőkötény használata, kézmosás…



A higiéniás szokások betartását figyelemmel kíséri.



A 3 – 4 évesekkel megkedvelteti a rajzolás, festés alapjait, a mintázás alaptechnikáit,
nyomdázást, tépést, ragasztást.



A 4 – 5 éves gyermekek körében formálja a képalkotást, megismerteti a vágás,
hajtogatás, egyszerűbb fonás, varrás és gyöngyfűzés alapjait.



Az 5 – 6 – 7 éves gyermekeknél a képalkotás különböző, változatos technikákkal
történő készítését erősíti (például mozaik, kollázs, nyomatok), és megismerteti a szövés
technikáját, valamint a többféle technikai megoldást igénylő barkácsolást.



Bemutatja a gyermekeknek az életkoruknak és egyéni érdeklődésüknek megfelelő
műalkotásokat.



A gyermekeket rácsodálkoztatja a szépre, esztétikusra.



A gyermekek által létrehozott alkotásokat pozitívan értékeli, elfogadja.



Ösztönzi a gyermekeket a színek széles skálájának használatára.



Az alkotókedvet ötleteivel, javaslataival, egy –egy inspiráló eszközzel segíti.
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A váratlan eseményeken alapuló ábrázolási kedvet rugalmasan kezeli.



Az udvaron is megteremti a lehetőséget az alkotásra.



Az ábrázolás során különösen figyel a díszgráfia tüneteire, észleléskor jelzi
szakembernek.



Nagy odafigyelést tanúsít a helyes ceruzafogás iránt.



A mintázási kedvet különböző természetes anyagokkal, kiegészítőkkel növeli.



A csoportszoba, öltöző, mosdó és folyosó esztétikumának alakítása és fenntartása során
formálja a gyermekek ízlését, környezettudatos szemléletét.

Sikerkritériumok


Bátran, szívesen használja az ábrázolás eszközeit.



Élményeit képes megjeleníteni.



Szem –kéz mozgása összerendezett.



Helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót.



Ismeri a különböző technikákat, azokat képes alkalmazni.



Megfelelő a finommotorikus képessége, nem görcsös, biztos a vonalvezetése.



Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete, intermodalitása korának megfelelő.



Szívesen alkot közösen a többi kisgyermekkel, ötletet, javaslatot saját döntése alapján
mérlegel.



Ábrázolása során kitartó, akár több napon keresztül is képes munkálkodni.



Alkotás közben ügyel környezete és saját maga, munkája tisztaságára.



Szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti a környezetét.



Térlátása korának megfelelő.



Képes rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt alkotni.



Ismer 2 – 3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidat.



Vonalvezetése balról jobbra halad.

3.3 Ének-zene, énekes játék:
Az óvodai ének-zene nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok,
mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Szinte valamennyi
ünnepünkhöz kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a gyerekekkel. A A
néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta
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kapcsolatát az életre neveléssel. Az ének-zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az
óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés vagy séták és kirándulások.
Tehát ez a feladat sem korlátozható csupán egy adott időtartamra. Napközben bármikor
adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására. Az óvónő által
kezdeményezett ének-zene tevékenységek inkább összefoglalják, elmélyítik a gyermekek
ismereteit és alkalmat adnak a képességek fejlesztésére.
Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték vagy a mondókázás a művészeti és az esztétikai
nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. A Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai
Katalin

által

kidolgozott

óvodai

ének-zenei

nevelés

alapjaira

épülő

fejlesztés

a

tevékenységközpontú óvodai nevelésen belül hatékonyan megvalósítható. Ezzel biztosítható a
gyermekek ének-zenei kultúrájának megalapozása, a néphagyományőrzés és az ének-zenei
nevelés színvonalának megőrzése.
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok,
az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik
zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös
ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a
közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok, a
hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak
eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásnak alakításában.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a
nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is.
A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi
tevékenységének. Ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei
emlékezetet.
Célja


A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása.



A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus,
szép mozgásának fejlesztése.
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A szülőföld értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a népi
hangszerek megismertetése által.

A zenei nevelésből adódó óvónői, kisgyermeknevelői feladatok


Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek
összeállítása az életkornak és az adott csoport érdeklődésének, képességszintjének
megfelelően.

3 – 4 évesek:


A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint távolságot, lehetőleg egyszerű negyed
és páros nyolcad ritmusok váltakozásával.



A játékok elsősorban kétszemélyes (óvónő gyermekkel) jellegűek, illetve egyszerű
utánzó mozgással kísért megszemélyesítő szerepjátékok legyenek.



6 – 8 mondóka, ölbeli játékok, 10 – 15 énekes játék, 1 – 2 műdal.

4 – 5 évesek:


A dalok hangterjedelme ne lépje túl a nagy hatod távolságot, hangkészletében lehetőleg
ne legyen félhang.



A negyed és a páros nyolcad mellett a negyed szünet és szinkópa is előfordulhat.



A játékok csoportos jellegűek: körjáték, szerepcserélő, sorgyarapító, párválasztó.



4 – 5 új mondóka, 12 – 15 énekes játék, 2 – 3 műdal.

5 – 6 – 7 évesek:


A dalok hangterjedelme változatlanul nagy hatod távolságban mozogjon, de
hangkészletében már megjelenhet félhang is (fá és ti). a negyed és nyolcad mellett
megjelenhet a tizenhatod is.



Ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, sor és ügyességi, esztétikus mozgást
igénylő párjátékok.



4 - 7 új mondóka, 15 – 18 új énekes játék, 3 – 4 alkalomhoz illő műdal.



A migráns gyermekek hazájának kulturális értékeit is figyelembe vevő dal- és zenei
anyagválasztás.



Az óvodában is játszható énekes népszokások válogatása: szüreti mulatság,
pásztorjáték, farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas.



Ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség és a harmonikus szép mozgás alakítása.



A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalok és zenei
fejlesztő játékokkal.
46

Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
7172 Harc, Kölesdi u. 2.



Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása.



Friss levegő biztosítása.



A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása.



A játékok hangulatának megteremtéséhez változatos, esztétikus motiváló hatású,
élményt előhívó eszközök biztosítása.



Az óvónő örömmel vesz részt a közös éneklésben, énekes játékban, maga is élvezi a
tevékenységet.

Óvónői feladatok a hallás- és ritmusérzék fejlesztése terén
3 – 4 évesek:


Fejleszti hallásukat magas – mély reláció, halk – hangos különbségének
felismertetésével.



Motívum – visszhang, egyszerű dallammotívumok visszatérésével.



Hangszerek hangjának, eltérő zörejhangok felismertetése és megkülönböztetése.



Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés, tempókülönbségek (gyors – lassú)
érzékeltetésével, játékos mozdulatokkal.



Egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátítása.



Ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek használatának bemutatása és gyakoroltatása.



Ritmusmotívumok – egyszerű beszélt és énekelt – visszatapsolása.

4 – 5 évesek:


Fejleszti hallásukat az oktáv és kvint távolságok érzékeltetésével.



Halk – hangos megkülönböztetésével, beszéd, ének és taps formájában.



Zenei emlékezetüket dallamfelismeréssel, dallambújtatással fejleszti.



Finomabb zörejek, egymás hangjának és a természet hangjainak felismertetése.



Az

egyenletes

járás

és

tapsolás

összhangjának

megteremtésével

fejleszti

ritmusérzéküket.


Gyors – lassú tempótartás képességének alakítása beszéd, ének és mozgáson keresztül.



Táncos jellegű mozdulatok alakítása.



Ritmushangszerek használatával a szem – kéz koordináció és a finommozgás alakítása.



Ritmus és dallam motívum visszatapsolása és visszaéneklése.
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Dallamfordulatok kitalálására ösztönzés.

5 – 6 – 7 évesek:


Fejleszti hallásukat a magas – mély dallam vonalának térbeli érzékeltetésével.



Gyors – lassú és a halk – hangos fogalompárok együtt gyakoroltatása.



Dallamfelismertetés kezdő motívumról vagy belső motívumról.



Dallambújtatás gyakoroltatása hosszabb és rövidebb egységekkel.



Motívum visszaénekeltetése kitalált szöveggel csoportosan és egyénileg.



Sokféle zörejek és zenei hangok felismertetése, kis eltérések, irányok, távolságok,
közeledések, távolodások függvényében.



Fejleszti ritmusérzéküket, az egyenletes lüktetés és ritmus megkülönböztetésével és
összekapcsolásával.



Dallam felismertetése a dal ritmusáról.



Gyors és lassú tempó tartatása mérőegységnek megfelelően, negyed, nyolcad lépéssel.



Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák alakítása, játékos
táncmozdulatok gyakoroltatása.



Tánc közben a zene ritmusának, lüktetésének átvételére motivál.



Törekszik arra, hogy táncban a párok összehangoltan, és a több pár egymáshoz
igazodjon.



Változatos

ütőhangszerek

használatával

a

dalok

ritmusához

alkalmazkodás

képességének fejlesztése.


Dallammotívumok hangsúlyainak kiemeltetése tapssal, járással, játékos mozdulatokkal.



Ösztönzi saját szövegű dallam kitalálására, zenei kérdés – felelet játékra.

Sikerkritériumok


Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat.



Bátran énekel, akár egyedül is.



Korához képest tisztán énekel.



Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő.



Megkülönbözteti a zenei fogalom párokat: halk – hangos, gyors – lassú…



Mozgása esztétikus, ritmust követő.



Auditív észlelése, megfigyelése, emlékezete és intermodalitása fejlett.
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Szívesen hallgat zenét.



Képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést.



Felismeri néhány hangszer hangját.



Maga is képes egyszerűbb hangszerek használatára (dob, cintányér, triangulum).



Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, rigmusokat.

4. Testi fejlesztés-testnevelés
A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 éves gyermekek
egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az
egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító
mindennapi testnevelés nélkül. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés
egymással szoros kapcsolatban áll. A mozgásfejlesztés tehát hozzátartozik, hogy maximálisan
biztosítsuk a spontán mozgáslehetőséget, mégpedig az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Ajánlatos tehát minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán a mozgásra.
Rendkívül fontos a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű biztosítása. A
gyermekek napirendjét úgy célszerű összeállítani, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú terhelést
és lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó tevékenységeket. A
mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerülhet a gyermekek egyoldalú
igénybevételét elkerülnünk.
Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban kell elkezdenünk. A mozgás
megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, amit csak a
helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el. A megfelelő
intenzitású, derűs légkörű testmozgás biztosítja a motoros képességek fejlődését, melynek
egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb mozgások eredményes végrehajtásának,
ezáltal a mozgás-műveltség fejlődésének. A természet erőivel - napfény, levegő, víz, - történő
edzés kedvező hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni, ezért a mindennapi testnevelést
lehetőleg a szabadban célszerű tartani. Az intenzív, változatos gyakorláshoz megfelelő helyre
és eszközre van szükségünk. A jó eredmény eléréséhez az optimális tárgyi feltétel biztosításán
túl azonban az Óvodapedagógus és a gyermek aktív közreműködése is elengedhetetlen. A
nyugodt, derűs légkörű játékban gazdag kellő intenzitású napi 20-30—perces testmozgás nem
csak a kondicionálás és koordinációs képességek fejlődése, biztosítja, hanem hozzájárul a
gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez is. A mindennapi testnevelés hatásának
maximális kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és szubjektív feltételek, amelyeket meg kell
teremtenünk, és amelyek megsokszorozzák az egyébként elérhető eredményeket.
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A mindennapi testnevelés objektív feltételei:


Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni.

Mindenkor nagy gondot kell fordítani az alkalmazásra kerülő kézi és tornaszerek, berendezési
tárgyak épségére, tisztaságára, valamint arra, hogy könnyen elérhetők legyenek, megfelelő
számban álljanak rendelkezésre. Az

eszközök előkészítése

az óvodapedagógus,

a

gyermekcsoport és a dajka aktív együttműködésére ad lehetőséget.
A mindennapos testnevelés szubjektív feltételei:
Az

óvodapedagógus

személyisége,

testi

neveléshez

való

viszonya

nagymértékben

meghatározza a gyermekcsoportban folyó mindennapi testnevelés eredményességét. A
testgyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolással kedvezően
motiválhatja a gyermekeket, építve utánzási hajlamukra, segítve a rendszeres testmozgáshoz
való pozitív viszonyuk kialakulását. Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett
gyakorlás hozzájárul az egészséges életmód szokásainak megalapozásához is, ezért nagyon
lényeges, hogy az óvodapedagógus minden megnyilvánulásán tükröződjön az, hogy szívesen
mozog együtt a gyermekekkel és örül a gyermekek mozgásban elért sikereinek. A mindennapi
testnevelés tartalmát döntő mértékben a természetes mozgások, gyakorlatok képezik (járások,
futások, ugrások, függések, egyensúlygyakorlatok). Ezeket kiegészíti néhány talajtorna elem,
valamint a kézi szerekkel végezhető gyakorlatok. Természetesen ide tartoznak a testnevelési
játékok is. A lényeg, hogy minden mozgásforma, amit a gyermekek képesek elvégezni, a
mindennapi testnevelés keretébe beépíthető.
A mozgásfejlesztés feladatai:


Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni



A gyermeki szervezet sokoldalú arányos fejlesztése



Motoros képességek fejlesztése



Vázizomzat erősítése



Helyes testtartás kialakítása



Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető



Mozgásformák gyakorlása által.



Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke.
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A kéz finom mozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket.



Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását.

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében:


Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjon lehetőséget a gyermekeknek minél
hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra.



Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit.



Adjon ötleteket, irányítsa a gyerekek figyelmét a szabadban és az épületen belül is a
legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz. Változatos eszközök és a
gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával tegye lehetővé, hogy a
mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek számára.

Mozgás
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 a szociális képességek alakulását is.
A mozgásfejlesztés célja:


A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése.



A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása.



A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása.



A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése.



Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése.

A mozgásfejlesztés területei:


Szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben.



Kötelező testnevelési foglalkozásokon.



Mindennapi testnevelésben.
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Mozgásfejlesztés a szabad játékban
Célja:



Megőrizzük, ha szükséges felkeltsük a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá.



Minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának
legmegfelelőbb tevékenységet.



Bátran, örömmel mozogjanak a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Életkori jellegzetességek


3 – 4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni.



4 – 5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem – kéz, szem – láb koordináció és az
egyensúlyérzék fejlesztése.



5 – 6 – 7 éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt
fektetni.

Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésben
Célja:



A tervezett, szervezett, irányított testnevelési játékokkal a mozgáskultúra fejlesztése.



Koordinált mozgás alakítása.



Téri tájékozódás, oldaliság kialakítása.

A játékot és a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben.


3 – 4 évesek anyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza.



4 – 5 éves korban a mozgásfejlesztésből nagyobb szerepet kap a tér mozgásos
megismerése. A testséma fejlesztő programból kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása.
Megjelenik az észlelés fejlesztése is, de még mindig nem kiemelt feladatként.



5 – 6 – 7 éveseknél az észlelés fejlesztése a legcélzottabb. Új feladat a finommotorika
fejlesztése.

A mozgásfejlesztésből adódó óvónői feladatok


A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe.



Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása



A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség esetén felkeltése.



A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése.
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A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a
gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása.



Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a csoportszobában és az udvaron.



A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos tevékenységre
inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje.



A testnevelés – foglalkozások anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az
egyéni fejlettség aktuális állapotát.



A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon.



A testnevelés foglalkozások anyagába testalkati deformitások megelőzésére speciális
gyakorlatok beiktatása.



Tiszta, jó levegő biztosítása.



A tevékenységek irányításánál és értékelésénél differenciálni és figyelembe venni az egyéni
fejlődési jellemzőket.



Szükség esetén dajka segítségének igénybe vétele.



Az adott testnevelés foglalkozás mozgásos anyagához a prevenciós program fejlesztési
feladatának hozzáigazítása.



Odafigyelés a gyermek optimális terhelésére.



Folyamatos mozgás lehetőségének biztosítása, várakozási idő kiküszöbölése.



Kézi szerek használata az anyagtól függően.



A napi tevékenységek részeként a mindennapos, 10 – 20 perces frissítő mozgása tervezése
során elsődlegességet biztosít a mozgásos játékoknak.



Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás-fejlesztés, egyensúlyérzékfejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepciófejlesztés, finommotorika-fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése.

Sikerkritériumok


Igényli a mindennapos mozgást.



Mozgás harmonikus, összerendezett.



Irányokat meg tud különböztetni, téri tájékozódása kialakult.



Magabiztosan alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket.



Saját testét, testrészeit ismeri, képes meg is nevezni, beazonosítani.



Állóképessége, fizikai erőnléte életkorának megfelelő.



Szem-kéz, szem-láb koordinációja kialakult.
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Egyensúlyérzéke fejlett.



Képes a mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésére.



Vizuális memóriája korának megfelelően fejlett.



Legalább egy labdajátékot ismer.



Legalább 2-3 kézi szer használatát ismeri.



Korához képest fejlett az önuralma, toleráns, együttműködő, segítőkész, képes
alkalmazkodni a társaihoz.

A nevelés tervezése és időkeretei
A tevékenységközpontú óvodai nevelés céljának és feladatainak ismeretében a pedagógiai
ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva tervezzük meg. Az
óvodapedagógus számára alapvetően fontos feladat a teljes nevelési folyamat tudatos
átgondolása még akkor is, ha jelentős mértékben építünk a spontán, gyermeki ötletekre,
tapasztalatokra. A tervezésben tudatosan vegyük számításba, hogy az egyes gyermekek
fejlődési üteme különböző és a gyermek fejlődését tekintve is különböző szinteken lehet egyik
vagy másik képességét illetően. A fejlődés dinamikája tehát egy-egy gyermek esetében a
különböző területeken más és más lehet. A nevelés és tanulás tervezése egy tömbben,
egymással szoros kölcsönhatásban valósítható meg. A tervezés során a 4-es feladatrendszerből
kiindulva tervezzük meg a gyermeki tevékenységeket és ezen keresztül a szükséges
fejlesztéseket. A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon, éves, féléves
periódusokban gondoljuk át, ám konkrét formában tervezni inkább egy vagy két hetes
periódusokban célszerű, hiszen csakis ez esetben nyílhat lehetőségünk a gyermek spontán
ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a nevelőmunkában való felhasználása. A
gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok éppen olyan részei a nevelésnek, mint az
óvodapedagógus által előzetesen átgondolt és megtervezett feladatok. A gyermeki személyiség
fejlesztése, az életre való felkészítés feltételezi a gyermek szűkebb és tágabb környezetében
megszerzett, átélt élményeinek és tapasztalatainak, ötleteinek, aktuális tevékenységeinek
beépítését a nevelőmunka egészébe. Ezért a tervezés során külön is biztosítani szükséges a
gyermeki tapasztalatok előre nem tervezhető tartalmának megjelenítését a tervező és
megvalósító munkába. A gyermekek folyamatos megfigyelése, az óvodások élményeinek
meghallgatása és közös élmények nyújtása a tervezés előkészítő folyamatához tartozik. A rövid
időszakot átfogó tervezés ugyanakkor lehetővé teszi olyan nevelési alaphelyzet kialakulását,

54

Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde
7172 Harc, Kölesdi u. 2.

amiben a gyermek és az óvodapedagógus aktív egymásra hatása képes a nevelési, tervezési
folyamatot befolyásolni. Alapvetően a tevékenységek megtervezéséből kiindulva a neveléstanulás komplex egymásra hatását figyelembe véve szükséges tervezni. A tervezésnél ne az
ismeretanyag növelése, hanem a több alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontokból való
megközelítésre

helyezzük

a

hangsúlyt.

Kevesebbet,

de

alaposabban,

többoldalú

tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzük meg. A heti ütemterv megírása
egyben a napi vázlatot is megadja az óvónő számára, ezért nem szükséges a külön vázlatírás.
Ennél fontosabb azonban, hogy feljegyzéseket vezessünk a gyermekek fejlődési üteméről, hogy
konkrét megfigyelések adjanak alapot az egyéni differenciált fejlesztés megtervezéséhez. A
gyermekek

ötleteinek,

javaslatainak

feljegyzése,

összegyűjtése,

a

tevékenységek

sokszínűségének megtervezéséhez nyújt segítséget.
A fejlesztés módszere
A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein belül. Az
óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen kezdeményezés vagy kötött tevékenységi
forma keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A fejlesztést, a tevékenység formáját
ne a gyermekek életkora, hanem fejlettségi szintje határozza meg. A gyermekek önállóan,
spontán szerzett tapasztalatai nagyon jó kiindulópontot jelentenek az óvodapedagógus számára
a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. A világban eligazodni készülő gyermek
felkészítése az életre feltételezi olyan szituációk megélését, ahol szabadon alkothat, dönthet,
gondolkodhat, cselekedhet.
A lényeg mindig az legyen, hogy cselekvés közben, cselekvések sorozatában aktív
közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek és valódi, a környezetben
meglévő problémával foglalkozzon. Az óvoda feladatai közé tartozik a kiemelkedő
képességekkel rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése. A szellemi fejlesztés legfőbb
célja abban nyilvánul meg, hogy a gyermeket aktivitásra, a problémák meglátására és
kifejtésére bátorítjuk és képessé tesszük azok megoldására. Kreatív problémamegoldásra
ösztönözzük a gyermeket. Ennek kialakításához mindenekelőtt az szükséges, hogy az óvodában
legyen elegendő idő a tevékenykedésre és a tapasztalatszerzésre.
A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés
tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.
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A fejlesztés kerete
A teljes nevelési folyamat, a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és
sokoldalú tapasztalatszerzésre épül.
A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei:


Önálló és irányított tapasztalatszerzés



Kötetlen és kötött tevékenységek komplex rendszere

A nevelés időkeretei
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét,
időbeosztását. A heti rend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára
a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. A gyermek
egészséges „fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenységek és a pihenés váltakozó
biztosítása. A napirend lehetővé teszi a szabad levegőn való hosszú idejű tartózkodást, a
szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek szabad kibontakozását. A napirenden
belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. A szabad levegőn
való tartózkodás, a gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők (étkezés, tisztálkodás, alvás)
ugyancsak beilleszthetők a játéktevékenység egész napos folyamatába. Reggel, különösen
tavasszal és nyáron a szabad levegőn való tartózkodás természetes része a gyermekek napi
életének.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére (6 – 7 éves korra) eléri az iskolai
élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába,
amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele
mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához.
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A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan
fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a
mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei
kielégítését szándékosan irányítani képes.



A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri
észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri
tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A lelkileg
egészségesen fejlődő gyermeknél:
1. Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.
2. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozottan növekszik a
figyelem tartama, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
3. A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.



Az egészségesen fejlődő gyermek:
1. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja
kifejezni;

mindenszófajt

használ;

különböző

mondatszerkezeteket,

mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is
összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét.
2. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb
lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és
védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a
viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
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szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek; elemi, mennyiségi ismeretei vannak.


Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a
fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttekkel és
gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett
gyermek:
1.

Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei
kielégítését.

2.

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásában,
a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.



Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének
elősegítése.



A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettségi szint.



A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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Sajátos nevelési feladataink
A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti megfontolásból is
a mozgásra alapozunk.


A 3 – 7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája,
önérvényesítési módja a mozgás. Viszonylag e területen tekinthető homogénnek ez a
korosztály az óvodáskor kezdetén.



A mozgásos tapasztalatokból gyökerezethetőek az értelmi műveletek – egyben az
önmagunkról kialakított testséma is, amely a pszichés-én idegélettani leképeződése.



A mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is kedvezően
befolyásolhatunk, így a testséma, lateralitás, testdimenziók, térpercepció alakulását is.

Potenciális tanulási zavarok megelőzése prevenciós fejlesztéssel


Az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése.



A potenciális tanulási zavarok korai kiszűrése és megelőzése.

Potenciális tanulási zavarok megelőzése korrekciós fejlesztéssel


A korrekciós fejlesztés célja támaszt nyújtani a részképesség-gyengeségekkel küzdő
gyermekek részére, egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztőfoglalkozások keretében, az
iskolai tanulási zavarok megelőzése érdekében.

Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai


Ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában lemaradt, vagy tartósan
stagnál, abban az esetben vissza kell térnie a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére,
amelyben még biztonságosan mozog, és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat
kell őt eljuttatnia a következő szintre.



Időt és lehetőséget kell biztosítani az egyik területen hiányosan elsajátított, vagy
gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való elmélyítésére, korrigálására.



A korrigálható lemaradások nagyrészt megelőzhetők azzal, hogy azok természetes
módon fejlesszék a gyermekek képességeit.
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A fejlesztőpedagógus kompetenciaköre


Csak normál IQ-övezetbe tartozó gyermekekkel foglalkozik teljesítményzavar esetén.



Diagnosztikus tevékenysége csak a képzésben elsajátított tesztek felvételére és
értékelésére terjed ki.



A diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket köteles speciális
szakemberhez irányítani.



Tevékenységét más szakemberekkel összehangoltan végzi.



Felelős a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért.

A fejlesztőpedagógus feladatai


Az óvónők jelzése alapján a korrekciós fejlesztést igénylő gyermekek megfigyelése,
képességeik felmérése.



A megfigyelések és mérések értékelése.



A kapott eredmények alapján az egyéni fejlesztőprogramok kidolgozása, koordinálása a
csoportos óvodapedagógusokkal, pszichológussal, logopédussal.



Az előző nevelési évben a fejlesztő foglalkozásokban részesült gyermekek ellenőrző
felmérése.



A szülők tájékoztatása, az együttműködő kapcsolat kialakítása és az ehhez szükséges
szülői jóváhagyás beszerzése.



Egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások megtartása.



Folyamatos kapcsolattartás a speciális szükségletű gyermekeket fejlesztő szakmai segítő
intézményekkel.

Sikerkritériumok


Örömmel és aktívan vesz részt a játékos foglalkozásokon.



Önmagához mérten kimutathatóan fejlődik.



Tanköteles korára kialakulnak a tanuláshoz szükséges részképességei.
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Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:


Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.



A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

Célunk


Harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetessé váljon a
gyerekek között személyiségük különbözősége.



A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének
elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben
tudjanak beilleszkedni a társadalomba.

Alapelvünk


A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében
állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.



Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között,
párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb
formája a fejlesztésnek.



A gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók,
akik a többiekkel együtt nevelhetők.



Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a gyermekek
magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást.



A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző
gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára kell építeni.
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A fejlesztés legfontosabb területei


A kognitív funkciók fejlesztése.



Alapmozgások

kialakítása,

a

nagymozgások

koordinálásának

javítása,

az

egyensúlyérzék fejlesztése.


Manuális készség, finommotorika fejlesztése.



Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, az
aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése.



Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása.



Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése.

Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok


Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a
gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés,
figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása.



Sajátos nevelési igényű gyermek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a sérülés
jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát.



Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítményt.



A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan
tudjon cselekedni.



Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó dajkával,
hogy kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell értékű, mint az
övé.



Szükség

szerint

szakvélemény,

fejlesztési

javaslat

kérése

a

megfelelő

szakszolgálatoktól.


A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai kompetenciánk
határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, értékelése.



Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is
juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális
szintre.



A tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri
tájékozódást, beszédészlelés és –megértés fejlesztését és a gondolkodási stratégiák
támogatását szolgáló eszközök.
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Sikerkritériumok


A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába.



A közösségen belül megtalálják helyüket, társaikat elfogadják, nem kerülnek
peremhelyzetbe.



Örömmel vesznek rész a speciális foglalkozásokon.



A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés.

Migráns gyermekek interkulturális nevelése
Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és
munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú.

Alapelveink


A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe
az óvodai nevelést.



Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket
megillet.



Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.



A

bevándorló

családból

érkező

gyermekek

értékességét

egyediségükben,

individualitásukban keressük.

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok


Felkészülés a gyermek fogadására



Az érkező gyermekek empátiás fogadása



A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése.

Sikerkritériumok


Szívesen jár óvodába.



A gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát.
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Szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát.



Megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani.

Az

óvoda

gyermekvédelemmel

kapcsolatos

pedagógiai

tevékenysége
Hátrányos helyzetű gyermek az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a hátrányos helyzetű gyermekek közül az, akinek
a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a gyermek
hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte
be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek.
Veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
Célunk


A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése, gyermeki és emberi jogainak
érvényesítése.



Hátránykompenzálással az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális környezetből
érkező gyermekek számára.

A gyermekek hátrányos helyzetére utaló jelek


A család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része
vagy akár teljes egésze segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy kategória alá eső bevétel,
továbbá alkalmi munka után járó jövedelem.



Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés
az egy főre jutó alapterület.



Egészségtelen lakhatási feltételek – vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, alagsori
lakás, szuterén.
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A szülők alacsony iskolai végzettsége



Deviáns

környezet

szocializációs

ártalmai

–

alkoholizmus,

drogfüggőség,

játékszenvedély.


Család hiánya – állami gondozásba vett, illetve onnan kikerült gyermekek, egyszülős
család, elvált szülők.



Beteg, vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük
megfelelő ellátására, gondozására.

Az óvoda vezetője köteles


Jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál.



Hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek


Fizikai bántalmazás



A gyermek szexuális zaklatása



Szülői felügyelet hiánya



Elhanyagoló szülői magatartás



Hajléktalanság, rendkívül rossz lakáskörülmények



Pszichés bántalmazás



Éhezés, nem megfelelő táplálkozás



Indokolatlan hiányzás az óvodából



Minimális jövedelmi viszonyok

Az óvónők feladatai


Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése.



Szükség szerint környezettanulmány végzése.



Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.



A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
nevelése, fejlesztése.
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A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.

A gyermekvédelmi felelős feladatai


Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele.



Felterjesztés segélyre.



Nyilvántartás vezetése.



Beszámoló készítése félévente.

Az óvodavezető feladatai


A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felelős
megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten.



Bizalom elvű kapcsolat kiépítése a családokkal.



A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása.



Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása



Étkezései

kedvezmények

meghatározása

a

törvényi

jogszabályoknak

és

az

önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ezek dokumentálása.


Óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben levő családok segítésének lehetőségei


Tájékoztatás az igénybe vehető segélyekről, támogatási lehetőségekről.



A szülők által ajándékozásra behozott gyermekruhák, játékok elajándékozása a
rászoruló családoknak.

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében az óvoda köteles együttműködni:


Az óvoda orvosával, védőnőjével



A területi gyámügyi hivatallal



A Gyermekjóléti Szolgálattal

Sikerkritériumok


Csökken a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek száma.



Minden rászoruló időben megkapja a segítséget.



A szülők bátran fordulnak az óvónőkhöz gondjaikkal.
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Anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából.



A segítő szervezetekkel hatékony együttműködés alakul ki.

Az ellenőrzés értékelés rendszere
Az óvoda belső elemzési- értékelési rendszerének első lépése az óvónő önelemző, önértékelő
munkája. A bevezetett program szellemében járjon el és értékelését ennek figyelembe vételével
tegye meg. A nevelőmunka belső ellenőrzésének alapja: a vezető éves terve, tevékenységének
éves, nevelési szervezési feladatainak negyedéves tervezése. Ellenőrzés: tervszerű, előre
megbeszéltek szerinti, alkalomszerű ellenőrzés. Célja. A problémák feltárása, segítség azok
megoldásában, a napi felkészülésben való tájékozottság. Az ellenőrzést értékelni kell, a
tapasztalatokat a nevelőtestülettel meg kell vitatni. A nagycsoportosok szintfelmérő vizsgálatát
a logopédus végzi el. Értékelés: az iskolába lépő gyermekek vizsgálata képet a nevelés
eredményességéről. A vizsgálat alapját az óvodás kor végére meghatározott fejlődés
eredményeiben meghatározottak képezik, a program minden területén.
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