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Bevezetés
2013. szeptember 1-jén lép hatályba a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet, amely az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának kiadásáról rendelkezik (továbbiakaban: Program). Az
Óvodai Helyi Pedagógia Programoknak a Program
alapelveihez, tartalmához
szellemiségéhez igazodniuk kell, ennek az elvárásnak és egyéb vonatkozó törvényi
előírásoknak eleget téve [2011. évi CXC. tv.,20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet], a Benedek
Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Óvodai Intézmény-egységének
Helyi Nevelési Programját alapul véve elvégeztük Helyi Programunk felülvizsgálatát, a
szükséges módosításokat, kiegészítéseket ennek figyelembe vételével megtettük.
Programunk továbbra is a Tevékenységközpontú Nevelési Programban vázolt óvodai
tevékenységformákra épül.
I.

Az intézmény neve:

Az intézmény bemutatása

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda

Székhelye:
Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
2887 Ácsteszér
Kossuth u.56.
Az intézmény telephelye/i:
Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek Tagóvodája
2884 Bakonyszombathely, Jókai u. 3.
Az intézmény feladat-ellátási helyei:
-

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda
Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Benedek Elek Tagóvodája

Fenntartója:
Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátását
Szolgáló Társulás
2887 Ácsteszér, Kossuth L.u. 45.

Az intézmény alaptevékenysége körében feladata az óvodai nevelés ellátása.
Feladata továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint
kiemelkedően tehetséges gyermekek nevelése. Ellátja integrált formában a sajátos nevelési
igényű gyermekek közül az enyhe értelmi fogyatékos, és egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket.
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervei,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”
Az óvoda ellátja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
nevelését. Óvodai fejlesztő program szerint azon a feladat-ellátási helyen, ahol a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya a 15 %-ot eléri.[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
173.§-a alapján]
Az óvoda választott mottója:

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli
azzal, hogy komolyan veszi.” (Szabó Magda)

I.1. Óvodai helyzetkép

A törvények értelmében:
Gyermekkép:
“Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással
nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és
szociális lény egyszerre.
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 (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei
vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva
minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.” /363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet/

Óvodakép:
“Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai
tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és

nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvóvédő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő
életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni
sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).” /363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet/
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető./2011. CXC. tv./
Óvodánk feladat-ellátási helyei
Óvodáink Komárom-Esztergom megye déli részén fekvő kis falvakban Ácsteszéren és
Bakonyszombathelyen találhatók, mindkét intézmény kétcsoportos.
Programunk a gyermeki tevékenységre épülő nevelést állítja a középpontba. Arra törekszünk,
hogy gyermekeink megtanuljanak eligazodni környezetükben, képesek legyenek a
kooperációra és a kommunikációra, valamint sajátítsák el a megfelelő magatartásformákat.
Szeretnénk változatos, tevékeny, élmény-gazdag óvodai életet biztosítani számukra.
Kiindulási pontnak tekintjük, hogy minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembe
vételével nevelhető, fejleszthető.
Ácsteszér:
Csendes, nyugodt természeti környezetben, szép óvodaudvarral körülvett
épületben működik az óvoda. Hajdan volt szolgálati lakásokból és egy
iskolai osztályból alakították ki, s nyerte el jelenlegi formáját. 2010-ben
jelentős mértékű külső és belső felújítás történt az épületben. A csatkai
gyermekek autóbusszal érkeznek a szomszédos
községből. Ácsteszéren dajka várja és kíséri be őket az
óvodába, ill. hazamenetelkor pedagógiai asszisztens a
buszhoz. A helybéli gyermekeket a szülők hozzák és
viszik. Óvodánkban magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek aránya, ami jelzés értékkel bír a szociális hátterek tekintetben.
Tiszta, rendezett, esztétikus külső és belső környezet fogadja az óvodába
érkező gyermekeket.
Bakonyszombathely:
Óvodánk nagyon kedvező helyen, természetvédelmi területként
nyilvántartott, zöld övezet (park), szomszédságában helyezkedik el. Ez
annál inkább is hasznos, mivel közvetlenül tájékozódhatunk sétáink
során, a környezet évszakonkénti változásairól. Megtapasztalhatjuk a
növények, állatok természetes környezetét, és életmódját. Az óvoda
egykor volt Esterházy- birtok kiszolgáló épületéből lett kialakítva. Sajnos
a mára már nagyon egészségtelenné vált az épület dohosodás miatt.

I.2. Az óvoda személyi feltételei
Felsőfokú pedagógiai képesítéssel rendelkező főállású óvónők látják el a gyermekek
nevelését. Munkájukat mindkét helyen szakképzett óvodai dajkák segítik.
Bakonyszombathelyen a feladatokat 4 fő főállású óvodapedagógus, valamint 2 fő főállású
dajka látja el.
Ácsteszéren a feladatellátást 3 főállású pedagógus, 1 fő főállású pedagógiai asszisztens és 2 fő
dajka végzi.
Ácsteszéren délutáni pihenőt követő időszakban összevontan, 1 csoportban foglalkozunk a
gyerekekkel, mert ébresztő után haza mennek annyian, hogy ez lehetséges.
Óvodáinkban a gyógytestnevelés, a logopédiai fejlesztés és a diszlexia megelőző fejlesztés a
Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisbéri Tagintézményének
szakemberei segítségével helyben történik, a fejlesztésben részesülő gyerekek számára
megállapított óraszám függvényében. Az óvodapszichológusi ellátást a Szakszolgálat
pszichológusa által tudjuk biztosítani.
I.2.1. Az óvónő és a dajka együttműködése:

A tevékenységközpontú óvodai program megvalósítása során az óvodapedagógus és a dajka
munkája összehangolttá válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének
tekintjük. Különösen hangsúlyossá válik a dajka szerepe ilyen kis dolgozói közösségben,
mint a mieink. A pedagógiai munkához nyújtott segítsége, illetve a zökkenőmentes óvodai
működés érdekében végzett munkája elengedhetetlen.
A nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vesz. Ehhez az kell, hogy
megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési
elképzeléseiről, módszereiről. Szükség esetén a gyermekek felügyeletét is elláthatja.
I.3. Az óvoda tárgyi feltételei
Az óvodai épületek tágasak, komfortosak. Ácsteszéren minden igényt kielégítő füves udvar
várja a gyerekeket. A bakonyszombathelyi óvoda udvar is szépen kialakított, sőt a
szomszédságban található Kastély-park is jó lehetőséget kínál a természettel való
ismerkedésre, a szép környezetben való sétákra. A csoportszobák felszereltsége megfelelő. Az
eszközök pótlása folyamatosan történik.
Csoporttermek száma mindkét helyen: 3
Ebből egy-egy terem mindkét helyen tornaszobaként funkcionál, amit részben pályázati
pénzből viszonylag jól felszereltünk.
I.3.1. Óvodánk programjához rendelt eszközrendszer

A nevelési program végrehajtásához szükséges nevelőmunkát segítő eszközökkel- és
felszerelésekkel “a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és
felszereléséről szóló jegyzéke /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet/ 2.sz melléklet 1.
ÓVODA fejezetben” foglaltak alapján, feladat-ellátási helyenkénti előírásoknak eleget téve
rendelkezünk.

Óvodáink működéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartó biztosítja számunkra. A
szülők adományaikkal hozzájárulnak a fenntartáshoz, tisztálkodási eszközökkel, gyümölccsel,
zöldséggel, egyes alkalmakkor (névnap, születésnap, farsang) süteménnyel (ANTSZ
előírásokat betartva) Az adományozás minden esetben önkéntes alapon történhet.
A hagyományos tavaszi kirándulás, színház- és bábelőadások, zenés műsorok szervezése a
szülők anyagi hozzájárulásával valósítható meg.

I.4. Pedagógiai alapelveink

● A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges
védelem illeti meg;
● A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; (hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek .
● Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell
irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly
módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
● Óvodánk sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is vállalja, ezért alapelveink közé
soroljuk a “sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét” is.
● Intézményünk egyediségében érvényesülnie kell azoknak az általános szakmai
igényeknek, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus
fejlődése érdekében megfogalmaz.
II.

Óvodai nevelésünk célja, feladatai

Alapvető céljaink:
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a
gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és
az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek ellátását is.
Feladatok:
Az óvodai nevelésünk általános feladatai
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
- az egészséges életmód alakítása
- az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés
- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
II.1. Az egészséges életmód kialakítása/egészségprogram

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy
fogyatékosság hiánya".
(WHO Egészségügyi Világszervezet 1948)
Cél: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek
testi fejlődésének elősegítése. A környezettel való együttélésre nevelés, olyan szokások,
szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, és képességek tudatos fejlesztése,
amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti
érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához.

Feladat:
– 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 pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
– a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
– a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
– megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési
feladatok ellátása.
A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése
Az óvodai beíratást követően igyekszünk minél rövidebb idő alatt megismerkedni az új
gyermekekkel. Családlátogatás alkalmával mód nyílik arra, hogy a gyermeket saját
környezetében alaposabban megismerjük. Arra törekszünk, hogy a gyerekek a fokozatosság
elvének betartásával egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. A megfelelő életritmust a
családdal együttműködve alakítjuk ki. Ennek menetét a gyakoroltatás miatt a csoportban
dolgozó dajkával megbeszéljük. Az étkezést Ácsteszéren az önkormányzat fenntartásban,
Bakonyszombathelyen az önkormányzat megbízásból vállalkozói formában működtetett
konyhákról biztosítjuk a gyermekek számára. Az étrend változatos, azt szeretnénk azonban,
ha több gyümölcsöt ,zöldséget kapnának a gyerekek. Alkalmanként a gyerekek által hozott
gyümölcsből, gyümölcssalátát, gyümölcstálat készítünk közösen. Ügyelünk arra, hogy az
étkezések közti 3 órás idő biztosítva legyen, és az étkezések kulturált körülmények között
történjenek. A gyermekek tisztaságigényének kialakításához biztosítjuk a feltételeket. Ezeket

a tevékenységeket szükségleteiknek megfelelően önállóan, bármikor elvégezhetik. Itt is
ügyelünk a fokozatosságra.
Hangsúlyozzuk a szülőknek a réteges öltözködés fontosságát!
A közösségben elengedhetetlen, hogy a gyermekek ügyeljenek ruhájuk tisztaságára.
A gyermekek napi mozgásigényét változatos udvari játékokkal, mozgásos szabályjátékokkal,
körjátékokkal, néptánc alapú mozgásfejlesztéssel elégítjük ki.
Rossz idő esetén a tornaszobai TINI-kondik, bordásfalak biztosítják számukra a mozgási
lehetőséget. A szereken korlátozás nélkül engedjük őket fejlettségük, bátorságuk szerint
mozogni. Az óvoda mindennapi életéhez hozzátartozik a délutáni pihenés. Mesével
nyugtatjuk meg őket. A nyugodt pihenéshez optimális feltételeket biztosítunk (szellőztetés,
csend, nyugalom).
II.1.1. Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés,
egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek
egészségének, testi épségének védelmét, megőrzését, edzését. A testi nevelés, egészséges
életmódra nevelés hatékonysága akkor érvényesül, ha a fejlődéshez szükséges optimális
környezet lehetőség szerint biztosított. Az óvoda helyiségei, berendezéseink, felszerelési
tárgyaink megfelelnek a gyermekek kényelmének, életkori sajátosságainak. Megfelelő
méretű bútorok, eszközök segítik szükségleteik kielégítését. A csoportszobák berendezése
esztétikus, barátságos, alkalmasak a szabad játékra és a különböző tevékenységek végzésére
(étkezés, pihenés, alvás).
Mindennapi testnevelés, a rendszeres mozgás biztosítását, a mozgáskultúra megalapozását, a
motoros képességek fejlesztését az óvodai nevelési programban szereplő délelőtti és délutáni
edző tevékenységet szolgálja. Egészségpedagógiai cél a testedzés mellett a mozgás
megszerettetése, a közös (játékos, sportos) mozgás által kiváltott öröm átélése. Mindennap
alkalmazható mozgásgyakorlat a mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás. Az óvodai
testnevelés során alkalmazott mozgásformák alkalmasakká tehetik a gyermeket az életen át
tartó sporttevékenység megalapozására.
A mindennapi szabad mozgás óvodai életünk nélkülözhetetlen eleme. A harmonikus
összerendezett mozgás és testi képességek fejlesztése érdekében sokat tartózkodunk
szabadban, melyre az udvarunk, ill. az óvoda közelében levő zöld terület (tópart) megfelelő
feltételeket biztosít. A gyerekek mozgásos játékon keresztül, változatos környezetben
sajátíthatják el alapvető motoros képességeiket. Az udvarunkon füves játéktér, homokozók
és a biztonsági szabványoknak megfelelő játékok, sportszerek állnak rendelkezésünkre. Az
óvoda épületében hatalmas, jól felszerelt tornaterem biztosít lehetőséget a változatos
mozgásos játékok szervezésére.
A gyerekek a természetes, szabad nagymozgásokat (járás, futás, mászás, stb.), a különböző
mozgáselemeket egyénileg gyakorolhatják a nap folyamán. Ehhez sokféle mozgásfejlesztő
eszköz áll rendelkezésükre. Változatos sportszereink, eszközeink fejlesztő játékaink
lehetőséget teremtenek a gyermekeknek egyfajta mozgáskultúra kialakítására. Mindehhez
fontosnak tartjuk a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, jól szellőző öltözéket a
szabadban és a teremben egyaránt.
A szervezett mozgásos tevékenységek, játékok, séták, kirándulások is a mozgásigény
kielégítését szolgálják. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az

egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is. Alkalmanként a
szülőkkel közösen mozgásos programokat szervezünk (játékos családi sportversenyek,),
ezzel is pozitívan befolyásoljuk a családi nevelést, a szabadidő hasznos eltöltését.
A levegőzés nem csak élettani szempontból fontos, hanem elősegíti többek között a
hangképző szervek fejlődését, a helyes légzés kialakítását. Ha az időjárás megengedi,
minden nap biztosítjuk a szabadban tartózkodás lehetőségét és törekszünk arra, hogy a
gyerekek minél több tevékenységüket a levegőn végezzék. A helyi adottságok szerint a
játék, a dalos játékok, a szervezett mozgások is a szabadban történhetnek.

II.1.2. A gyermekek egészségének védelme

Az óvodában megbetegedett gyermekek szüleivel a lehető legrövidebb időn belül felvesszük a
kapcsolatot. Amíg a gyermekért nem jönnek, addig a beteg gyermeket elkülönítjük és
gondoskodunk róla.
Alvás alatti ágybavizelés esetén tapintatosan bánunk a gyermekkel, s a szülővel közösen
igyekszünk megoldást találni a problémára.
Egészségük megőrzése érdekében fontos, hogy edzettek legyenek, ezért sokat tartózkodunk a
szabadban, a friss levegőn. Télen is kimegyünk az udvarra, hóembert építünk, hógolyózunk,
csúszkálunk. Egészség védelmük alatt a testi -lelki egészség kialakítása , megőrzése a fontos .
A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása,
megvalósítása elősegíti a gyermek egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt
fektetünk a higiénés szabályok betartására (környezet tisztán tartása, szükség szerint
fertőtlenítése), a környezeti ártalmak kiküszöbölésére (légszennyeződés csökkentése minél
több zöld növény elhelyezésével).
Az óvodába felvételt nyert gyermekekről a csoportba kerülés előtt az óvónők anamnézist
készítenek. Ennek kapcsán képet kapunk arról, hogy az újonnan óvodába érkezők közül kik
azok, akiknek egészségnevelésére jobban oda kell figyelnünk (óvodába kerülést nem
akadályozó betegségek felderítése, rögzítése – asztma, krupp, allergia, stb.).
A gyermekek egészségi állapotát jelentősen befolyásolja életritmusuk. A helyes életritmust a
nyugodt élet érdekében ésszerűen és a szükségleteknek megfelelően alakítjuk ki, figyelembe
véve a gyermekek egyéni sajátosságait. A napirenden belül ismétlődő eseményeket
megszokja a gyermek. Ez a megszokás nyugalmat, biztonságot visz az életébe és hozzájárul
idegrendszerének egészséges fejlődéséhez. Az óvónő által kialakítandó szokásokat a dajkák is
ismerik, és ennek megfelelően vesznek részt az azonos gyakoroltatásukban.
A levegő, a víz, a napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek
érdekében lehetőség szerint minél több időt kell a szabadban tölteni, az időjárásnak megfelelő
ruházatban. A természet megszerettetése, a szabad levegőn való tartózkodás igényének
kialakítása, mozgásigényük kielégítése során is mindenkor figyelembe vesszük az eltérő
egyéni és életkori sajátosságokat.
II.1.2.1. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a
pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása

A testápoláshoz minden gyermeknek saját fogmosókészelet, törölköző, tisztálkodó szer áll
rendelkezésre, melyeket az intézmény biztosítja a gyermekek számára.
A kulturált étkezéshez szükséges eszközök (terítők, evőszközök, tányérok /elsősorban
porcelán/, poharak/üveg/) állnak rendelkezésre
Az öltözőhelyiségekben elhelyezett szekrényekben tároljuk a gyermekek a személyes
holmiját. Két mosdó és két mellékhelyiség van, ami a gyermeklétszámhoz viszonyítva jónak
mondható. A mosdók, mellékhelyiségek eszközei megfelelő méretűek.
II.1.3. A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos

környezet biztosítása
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk esztétikus, színharmóniát árasztó, tárgyi környezetet
kialakítani.
Óvodáink tágas udvara sokféle lehetőséget ad a változatos játéktevékenységhez. A nagy,
füves terület szervezett mozgásos tevékenységekre ad alkalmat. Mászókáink, lánc és
mérleghintáink, homokozóink, esőházikónk fából készültek, színben jól harmonizálva a
környezettel.
Többfunkciós csoportszobáink mérete megfelelő, bútorzatuk viszonylag jó állapotban van.
Gyermek- és felnőttmunkákkal díszítjük termeinket
Az évszakok változásával különböző terményeket, kavicsokat, leveleket stb. gyűjtünk. Szinte
minden ősszel szedünk csipkebogyót. A gyűjtött „kincseket” a csoportszoba egy kijelölt
részében helyezzük el, s közösen készítünk belőle különböző dolgokat.
II.1.3.1. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások
alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása
A mindennapok során, az óvodapedagógus tudatos tervező, szervező munkájának
eredményeként a gyerekek tapasztalatokat gyűjthetnek szűkebb, illetve tágabb környezetük
védelméről, megőrzéséről, a spontán adódó lehetőségek kihasználásával. A környezettudatos
magatartás megalapozása során pozitív érzelmi viszony kialakítására törekszünk a
természethez, annak értékeihez és az ember által épített környezethez egyaránt, azok
védelmére, megőrzésére neveljük gyermekeinket. A gyermekek családból hozott ismereteire,
a családi kirándulások, nyaralások élményeire is támaszkodunk. A környezettel való
ismerkedés közben alakítjuk a gyerekek társas magatartását, alkalmazkodó képességét is.
Ráirányítjuk a gyerekek figyelmét a környezet szépségére, a tisztaságra, a természet iránti
felelősségre, esztétikai érzékük valamint a környezet higiénéje iránti igény kialakítása,
fejlesztése, a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Tudatosítani szeretnénk gyermekeinkben,
hogy minden emberi cselekvésnek (jó és rossz) következménye van, amely hatást gyakorol
szűkebb és tágabb környezetünkre (természeti és társadalmi) egyaránt. A természet jeles
napjaihoz kapcsolódva élménydús megismerési lehetőségeket biztosítunk óvodásainknak.
Szűkebb környezetükben folyamatosan biztosítjuk az alkalmat a környezettudatosság elveinek
megélésére, elmélyítésére.
Az érzékszervi megtapasztaltatás lehetőségét természetes
körülmények között, játékos cselekvésben, felfedező tevékenységben és szenzitív élmények
által biztosítjuk. A szelektív hulladékgyűjtéssel a gyakorlati életben ismertetjük meg
gyermekeinket. Az óvoda külső és belső környezetében található élőlények (növények,
állatok) gondozására, védelmére törekszünk. Az óvoda udvarán az évszakváltozással járó
munkákba a gyermekeket is bevonjuk (levélsöprés, gereblyézés, stb.). Az energiaforrások
takarékos felhasználására neveljük gyermekeinket (víz, villany, gáz). A séták, kirándulások
alkalmával célunk a tágabb környezet természeti értékeinek megismertetése az új dolgokra
való rácsodálkozás képességének fejlesztése, szemléletmódjuk bővülése.

II.1.4. Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok

ellátása
II.1.5. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére

Önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, a fogápoló szereket
tisztán tarják.
●
A mosdót önállóan használják, a csapokat elzárják;
●
Szükség esetén megfésülködnek;
●
Köhögéskor, tüsszentéskor zsebkendőjüket használják;
●
Helyesen törlik meg az orrukat;
●
Étkezéskor esztétikusan megterítik az asztalt, vigyáznak annak rendjére és
tisztaságára;
●
Az evőeszközök rendeltetésszerű használatát elsajátítják;
●
Önállóan mernek az ételből, öntenek a folyadékból, eldöntve, hogy mennyit
tudnak elfogyasztani;
●
Egyedül öltözködnek, vetkőznek, ruhájukat rendben teszik a polcra, cipőjüket
befűzik, bekötik;
●
Igényükké válik a tiszta, esztétikus környezet, vigyáznak arra.
●
Alakuljon ki a gyerekekben a környezetük iránti felelősség, tanuljanak meg
környezetbarát módon élni
●
Vigyázzanak környezetük rendjére, esztétikumára, váljék igényükké az
esztétikus környezet.
●
Váljon belső igényükké a környezetük rendben tartása.
●
Legyenek képesek a mindennapok során a szelektív hulladékgyűjtés, valamint
komposztálás, újrahasznosítás alkalmazására.
●
Ismerjék a környezetükben elhelyezett energiatakarékosságot elősegítő
piktogramokat.
●
Váljék rendszeres szokássá a környezetükben lévő élőlények gondozása.
●
Ismerjék a természet jeles napjait és azok jelentőségét.
●
Alakuljon ki bennük a fenntarthatóság szemléletének, elvének alapja.
●
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a saját fejlődési ütemük figyelembe
vételével.
●

II.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
"Keresem minden gyermek titkát és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga
lehessen?”
(Janusz Korczak)

Célunk:
A gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott,
szeretetteljes légkör vegye körül.
Feladataink az érzelmi nevelésben:

– a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
– az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze;
– az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
– az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól.
a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
– a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
ac) kiemelten tehetséges gyermek,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Az óvodába lépés pillanatától kezdve a szeretetteljes, családias légkör biztosítása. A gyermek
biztonságérzetének kielégítése. Az óvodáskorú gyermekek érzelmi állapotát,
befolyásolhatóságát nagymértékben az a családi atmoszféra határozza meg, amelyben élnek.
A gyermek személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért nagyon fontos, hogy a
befogadás pillanatától kezdve sok pozitív hatás érje a gyermeket. Azokkal a gyermekekkel
szemben, akik viselkedési zavarokkal küzdenek, kiemelt figyelmet és megértő nevelői
magatartást kell tanúsítani. A fejlesztést a csoportba lépés pillanatával kezdjük. Meleg,
érzelmi támaszt nyújtó környezetet alakítunk ki, s biztosítjuk a gyermekek ötleteinek érvényre
jutását. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermek egy számára kedves játékát magával hozza
az óvodába. Ingerszegény környezetből érkező gyermek számára különösen fontos, hogy a
személyes kapcsolatokon túl, derűs nyugalmat árasztó berendezések is hozzájárulnak ahhoz,
hogy biztonságban és jól érezzék magukat. A felnőtt magatartása mindig példaértékű legyen a
gyermek számára, hisz utánzással tanul a gyermek. Csendes pihenő alatt különös figyelmet
kell fordítani a személyes kapcsolatra (betakargatás, simogatás). Az óvodában kialakuló
játszócsoportoknak az egyénre gyakorolt fejlesztő hatása igen nagy. Csoportszervezési
formánál (részben osztott, ill. osztatlan) fontosnak tartjuk, hogy ismerősök, barátok, testvérek
egy csoportba kerülhessenek, ezáltal a szociális tanulási formákra gazdagabb lehetőség
kínálkozik. Közös élményekre épülő tevékenységek fontos szerepet kapnak óvodai
életünkben. Születésnapok megünneplése, ünnepekre történő készülődés (Mikulás, karácsony,
farsang, anyák napja), ajándékok készítése.
Óvodánkba roma etnikai kisebbséghez tartozó gyerek is jár, ezért fontos hangsúlyt kap
nevelésünkben a „másság” elfogadására nevelés, mások szokásainak tiszteletben tartására
nevelés.
Őket ugyanúgy kezeljük, mint a többi óvodást. Nevelésünk alapja a feltétel nélküli szeretet, a
korlátokkal együtt.
A korlátokat úgy állítjuk a közösség elé, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak.
II.2.1. A közösségi nevelés biztosítása

Feladataink a közösségi nevelésben:

– A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének,
kitartásának,
feladattudatának, szabálytudatának),
szokás- és
normarendszerének megalapozása.
– Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja,
hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre, mindazok megbecsülésére.
– A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű
szerepet tölt be.
A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Az óvoda folytatja és kiegészíti a megkezdett
nevelési folyamatot. 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 a pedagógiailag determinált szocializációnak a színtere. Kooperációra és
kommunikációra kívánja képessé tenni a gyermeket. A közösen együtt töltött idő, a közösen
végzett munka öröme erősíti az egymásra figyelést, az együttérzést, segítőkészséget,
önzetlenséget, egymás iránti figyelmességet. Fejlesztjük akaratukat, kitartásukat,
önállóságukat, feladattudatukat, szabálytudatukat.
II.3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
„Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell!”
(Thomas Gordon)
Célunk:
A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen
figyelmére alapozva, a szűkebb és tágabb környezetében szerzett tapasztalataira építve
irányítsuk a gyermeki gondolkodás fejlődésének elősegítése. Az anyanyelvi fejélesztés és
nevelés megvalósítása az óvodai tevékenységek során.
Feldataink:
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) - az
óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére,
szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és
a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani
Az értelmi nevelésben minden tevékenységnek meg van a maga jelentősége. Az óvónőnek
minden eddiginél jobban kell érvényesíteni a különböző tevékenységekben rejlő
lehetőségeket.

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra
valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a
gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket,
tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak,
ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való
gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem,
képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.
Faliújságainkon, valamint arra kijelölt helyeken a szülők megtekinthetik gyermekeik munkáit.
Jeles eseményekről fényképfelvételeket készítünk és tabló formájában a szülők és vendégek
számára hozzáférhetővé, tesszük.
II.3.1.
●
●
●
●
●
●
●

Fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére:
Egyre pontosabb valósághű észlelés
Figyelemösszpontosításra való képesség
Gazdag képzelet, közelítve a valósághoz
Reproduktív emlékezet
Problémamegoldó és kreatív gondolkodás
Az alakuló fogalmi gondolkodás
III.

Hagyományok

Fontos feladatunknak tarjuk a hagyományok ápolását, értékeink megőrzését és annak
továbbadását. Arra törekszünk, hogy az ünnepek kellő hangsúlyt kapjanak óvodánk életében,
emelkedjenek ki óvodánk mindennapjaiból külsőségekben és belső tartalmukban egyaránt. Az
ünnepeket hosszabb előkészület előzze meg és érzelmileg is hangolódjon rá a közösség.

Óvodánk ünnepei és rendezvényei

III.1.

Ácsteszér
Műsoros, nyilvános ünnepek
Falukarácsony- Karácsonyt megelőző falu rendezvény a fenntartó igénye alapján.
Farsang- farsang „farkán” (farsang utolsó péntek) délelőtt. A szülők aktív közreműködésével,
egy vidám álarcos-jelmezes délelőtt megszervezése. Hagyományőrző szerepe van.
Anyák napja- Az Általános Iskolai Intézmény-egységgel közös, óvodán kívüli rendezvény.
Közösen köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat verssel, énekkel és apró személyes
ajándékkal. Minden kisgyerek virágot is visz az édesanyjának az óvoda jóvoltából.
Évzáró-nagycsoportos búcsúztató - A gyerekek ízelítőt adnak a szülőknek a tanév során
tanultakból. A nagyok búcsúztatása és búcsúzása az óvoda dolgozóitól és kisebb társaiktól.


Gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban
Mikulás- Ez a meglepetések ünnepe, előkészületben, várakozásban élményt nyújt.
Gyermeknap- Hosszú évek szokáshoz igazodva a hozzá legközelebb eső pénteken
kirándulást szervezünk


Hagyományok
Márton-nap- a hagyomány felelevenítése verssel ,jelenettel, jó cselekedettel, a naphoz illő
ételekkel
Advent-népi hagyományok ápolása körében
Karácsony- műsoros rendezvény, családiasság, meghittség jegyében
Pünkösd- népi hagyományok jegyében
Húsvét- A húsvétot megelőző időszak a karácsonyhoz hasonlóan várakozási, készülődési
időszakot jelent. Remek lehetőséget nyújt a közös éneklésre, verstanulásra, és nem utolsó
sorban a különböző ábrázolási tevékenységekre. Díszítés, tojásfestés, mintázás, egyéb
kézműves munkák színesítik napjainkat. Ácsteszéren a húsvét hetének hétfőjén (nagyhétfőn)
meghívjuk a szülőket is az óvodába, hogy közös tevékenységgel kezdjük az ünnepi hetet
(tojásfestés, hajtogatás, egyéb). Jelentős szerepe van a hagyományőrzésben jelentős szerepe
van.


Természet ünnepei
Március 22. A víz világnapja- komplex tevékenységekben jelenik meg
Április 22.- A föld napja- komplex tevékenységekben jelenik meg
Május 10.- Madarak és fák napja- kiemelt ünnep óvodánkban a természet ünnepei közt,
műsorral, faültetéssel egybekötött, nyilvános rendezvény, hagyományaink közé soroljuk.
●

●
Nemzeti ünnepek
Óvodásoknál tevékenységek szintjén, zászlófestés, kokárdakészítés, jelzés értékkel

Bakonyszombathely
Műsoros, nyilvános ünnepek
Farsang: különböző technikákkal papírálarcot készítünk, s különböző dalokat, verseket
tanulunk.
Feldíszítjük a csoportszobát.
Gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban
Az általános iskolával, szülőkkel együtt szervezzük meg a közös gyermeknapot a
Kastélyparkban - sokszínű programmal: kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal,
családi versenyekkel, bábelőadással, ugráló várral,... fokozva a hangulatot. Mindkét
csoportnak közös kirándulást szervezünk a szülőkkel (Győr, Tata, Veszprém...) a gyermeknap
környékén.
A Mikulást várva megismerkedünk különböző dalokkal, mondókákkal.
Évzáró-nagycsoportos búcsúztató - A gyerekek ízelítőt adnak a szülőknek a tanév során
tanultakból. A nagyok búcsúztatása és búcsúzása az óvoda dolgozóitól és kisebb társaiktól.
●
Hagyományok
Benedek Elek nap szeptemberben – a tagóvoda névadójának – ünneplése. Családi nap
keretében szervezzük az ünnepet.
Idősek köszöntése októberben - A községi ünnepségen műsorral köszöntjük az idős
embereket.
Advent, karácsony: megismerkedünk az advent jelképeivel; koszorú, naptár, és a
gyermekekkel elkészítjük ezeket. Adventi kézműves délután a szülőkkel.

A karácsonyi készülődést díszek készítésével és mézeskalács sütéssel tesszük még
ünnepélyesebbé
Húsvét: locsolóverseket tanulunk, tojást díszítünk különféle technikákkal.
A nyuszi érkezését várva fészkeket készítünk az udvaron. Élő nyuszi behozásával lehetőséget
adunk a simogatásra, az öröm, élmény fokozására
●
Természet ünnepei
Őszköszöntő: séták alkalmával megfigyeljük az őszi tájat, felidézzük az őszi verseket,
énekeket.
 Szülőkkel közös családi délutánt tartunk az óvoda udvarán, ahol közös játék,
termésekből barkácsolás, adja a du. programját.
 Rajzkiállítást szervezünk erre a napra az ismert mesék illusztrációiból.
 Mese-délelőtt keretében szülők, ill. óvodapedagógusok mesélnek a
gyermekeknek.
 Vendégóvodások meghívásával vetélkedőt szervezünk a megismert Benedek
Elek mesékből. (Só, Furulyás Palkó, A békakirálykisasszony, Szóló szőlő,
stb….)
Tavaszköszöntő: különböző versekkel, mondókákkal, játékokkal üdvözöljük a tavasz
beköszöntését. Parki sétáink során megfigyeljük a természet változásait.
A szülőkkel közös családi délutánt tartunk, melynek programját ügyességi játékok, közös
barkácsolás és az elmaradhatatlan szalonnasütés adja. Ennek részeként ünnepeljük a Madarak
és fák napját az ácstezséri óvodásokkal közösen.
Madarak és fák napja Ácsteszéren – középsősök és nagycsoportosok közös porgramja a
természet ünnepén.

Nemzeti ünnepek
Március 15.: zászlókat, kokárdákat készítünk, ünnephez illően díszítjük fel az óvoda
helyiségeit.
Egyéb rendezvények
Színházlátogatás, kirándulás, séta, éves munkaterv, illetve éves nevelési tervek szerint.

IV.

IV.1.

Az óvodai élet megszervezése

Napirend:
Ácsteszér
700-1145
Játék, tízórai, tanulási és szabadidős tevékenység, egyéni
fejlesztések, tisztálkodás.
1145-1500
Étkezés, pihenés, tisztálkodás.
00
00
15 -16
Játék, szabadidős tevékenység hazamenetelig
Bakonyszombathely
6.45-11.45
Játék, tízórai, tanulási és szabadidős tevékenység, egyéni
fejlesztések, tisztálkodás.
1145-1500
Étkezés, pihenés, tisztálkodás, uzsonna.
1500-1600
Játék, szabadidős tevékenység hazamenetelig

A napirenden belül rugalmasan kezelendők az egyes tevékenységek időkeretei. Az óvodás
gyermek alapvető tevékenysége a játék, ezért kiemelt szerepet kap a többi óvodai
tevékenységgel szemben!
A napirend és a hetirend alakulásában az évszakok változásai és az időjárás meghatározó
szerepet játszanak.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, akár benn a teremben, vagy
kinn a szabadban (időjárástól függően).
A gyerekek mozgással szereznek tapasztalatot a térről (mélység-magasság, közel-távol stb.)
Egy napra egyféle tevékenységet tervezünk, hogy legyen lehetőség abban elmélyülni. A
következő hetirend csupán ajánlás, minden pedagógus saját hatáskörben változtathat rajta.
IV.2.

Hetirend:

HÉTFŐ:
Mindennapi testnevelés
Mese-vers
KEDD:
Mindennapi testnevelés
Mese-vers
SZERDA:
Mindennapi testnevelés
Mese-vers
CSÜTÖRTÖK:
Mindennapi testnevelés
Mese-vers
PÉNTEK:
Mindennapi testnevelés
Mese-vers

Művészeti tevékenység

Matematika

Természet, társadalom, ember
Művészeti tevékenység

Az egyes tevékenységek kötött és kötetlen formában valósulnak meg, az adott helyzettől és az
óvónő személyiségétől függően. Mindenkor figyelembe véve az adott óvodai csoport igényeit,
képességeit és az időkereteket.

Nevelőtestületünk döntése alapján az egyes tevékenységek központi témája mindig az
évszakokhoz kapcsolódok.
Az óvodapedagógusi munka dokumentálása:
●
A csoportnaplóban heti tanulási tevékenység- és 2-3 havi nevelési tervet
készítünk.
●

Feljegyzést vezetünk a gyermek fejlődéséről, részleteit az SZMSZ függeléke

tartalmazza
●

Hetirend, napirend összeállítása.

●

Nevelőmunka értékelése, az SZMSZ tartalmazza

Óvodai nevelésünk rendszerábrája

V.

Az óvodai élet tevékenységformái

(Fábián Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelési programja adatbanki változatának
adaptációja) a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjával összhangban

V.1. Játék és tevékenységekben megvalósuló tanulás
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 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 érdemel az élmények szerepe a
gyermek játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a
környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az 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 reagálókészségét. 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 beilleszkedését nagymértékben
elősegítheti. Gondoljunk például 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 képessége vagy az alá-fölé-rendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egyegy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikusan, a gyermekközösség
elfogadott belső törvényszerűségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is,
melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk előzményeivé
avatják.
Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban:
● Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megterteremtése
● 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 élményszerzési 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, egyidőben 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, 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

kivánunk 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 szinvonalú
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 figyelembevételével. A program keretjellege biztosítja az óvodapedagógusok
számára a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességéhez igazodó tanulási
kereteket és formákat. A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen
kezdeményezések, foglalkozások, beszélgetések, tapasztalatszerző séták stb. formájában
egyaránt megoldhatók a napi élet bármely mozzanatában. Ez teljes egészében az
óvodapedagógus kompetenciájába tartózó kérdés. Bár úgy gondoljuk, hogy a feladatrendszer
elemeinek gyakorlati megvalósulását a vegyes életkorú csoportokban lehet a legnagyobb
hatékonysággal elvárni, mégis azt valljuk, hogy az óvoda és az óvodapedagógusok hatásköre
annak eldöntése, hogy vegyes, részben osztott vagy osztott életkorú csoportban nevelik a
gyermekeket.
Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban:
● Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás)
● A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének
kielégítése
● 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
V.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 értéktartalma és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető legyen. Az
együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, szinvonalát, hatékonyságát stb.
mindenek előtt az alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága ( közhasznú volta, kultúrális
szinvonala, 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 sikeres formálása esetén a társadalom számára igen hasznos közösségi érzés,
közösségi tudat és magatartás mellett mások megbecsülése, a közös szokások kialakulása, a
hagyományok tiszteletbentartása, 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, tenniakarása 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 együttjátszás 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 közötti 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 szintere 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. Ebben a folyamatban talán a

legfontosabb időpont az, amikor a gyermek először ismerkedik az óvodával, az óvodai
csoporttal. A megszokottól eltérő környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet sokszor
nehéz feladat elé állítja a szülőket és az óvodapedagógust egyaránt. Az óvodapedagógus
feladata, hogy végtelen türelemmel és szeretettel forduljon az újonnan óvodába kerülő
gyermek felé. Adjon elegendő időt a beszoktatásra. Biztosítson fokozatos átmenetet és tegye
lehetővé a szülővel együtt történő beszoktatást.
Az óvoda nyitottsága nemcsak a beszoktatás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítsa a
szülőknek a nevelőmunkába történő közvetlen betekintést. Ez mindkét fél számára ( szülőóvodapedagógus) megnyugtató és biztonságot jelentő lehetőség, amit a gyermek érdekében
kétoldalúan lehet hasznosítani. Az 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 gyakorlása
● 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
V.3.
Munka jellegű tevékenység
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 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 munkatevékenységeket, 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 munkavégzés 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 érthetődő és
természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének,
egyéniségének,
képességének 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 óvodáskor
kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek magukkal kapcsolatban minden
teendőt - testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendbentartása - a lehető legkorábbi
időtől kezdve próbáljanak önállóan elvégezni.
Azt felesleges meghatározni, hogy melyek azok az önkiszolgálással kapcsolatos
tevékenységek, amelyeket 3-5 vagy 7 éves korban végezhet el a gyermek. Hagyjuk, hogy a
gyerekek saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végezzék el az
önkiszolgálással kapcsolatos teendőiket, amikor képesek rá, vagy kedvük van hozzá.
A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanuljanak
önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint
amikor a szerepjáték megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. A nagyfokú
önállóság és a döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt
szolgálják a gyermekek életre való felkészítését. A munka konkrét tartalmát nem tartjuk
szükségesnek körülhatárolni, hiszen attól függ, hol és milyen körülmények között működik az
óvoda.
Községben és falun nyilván több lehetőség adódik az óvoda udvarán kertet létesíteni,
kisállatokat, halakat, növényeket gondozni, gesztenyét vagy más terméseket gyűjteni stb.
Városban is megteremthetők ezek a feltételek, de ott egészen más körülmények és adottságok
között. Arra azonban mindenütt van lehetőség, hogy a gyermekek tisztán tartsák saját
környezetüket, közösen megjavítsák, megtisztítsák játékaikat, hogy maguk rendezzék be a
csoportszobákat,maguk díszítsék fel a termet stb.
A munkára nevelés általános értelemben magában foglalja a termelést, a gazdálkodást is, azaz
a valódi értékteremtő képességek fejlesztését. Nekünk az óvodában ennél kevesebbel kell
megelégednünk, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk megismertetni a gyerekeket a
munka társadalmi értékével.Vegyük például azt, amikor a gyerekek a szülők segítségével
papírt gyűjtenek és a pénzből kirándulni vagy fagylaltozni viszik az óvodásokat. Sok
óvodában a gyermekek névnapjukon süteménnyel, szörppel vendégelik meg társaikat. Év
végén az összegyűlt üvegeket visszaváltják és a csoportra költik a pénzt, játékot vagy
mesekönyvet vásárolnak belőle. Egyes óvodákban gyakori a vadgesztenye összegyűjtése és
értékesítése.
Ezekben az esetekben ritkán tudatosul még magukban az óvodapedagógusokban is, hogy
mindez pedagógiai céllal is megvalósítható. A gyerekek képesek felfogni, hogy munkájuk
eredményeként ( pl. papír, gesztenye gyűjtés ) kirándulni mehetnek, játékot, meséskönyvet
vásárolhatnak. Ez értékteremtés , ami alatt itt anyagi értéket értünk, de felfogásunkban az
érték nemcsak materiális, hanem szellemi, erkölcsi, esztétikai, stb. értéket egyaránt jelent.
Véleményünk szerint a kerti munka az a terület, ahol ez az értékteremtő képesség még
tisztábban megmutatható.Fontosnak tartjuk tehát az óvodában az élősarok kialakítását és a
kerti munka megvalósítását, mert a nevelésben játszott szerepén túl a természet, 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 gyermekek. Óvodai kert alatt valódi,
nagy kertet értünk, ahol a zöldségek és a virágok mellett gyümölcsfák is vannak.

Ilyen kertből a termést akár értékesíteni is lehet, de amennyiben az óvoda maga használja fel a
termést, a gyerekek megérezhetik, megérthetik annak valódi értékét. Nagyon fontos, hogy a
munkavégzéshez elegendő mennyiségben és megfelelő minőségben legyen a gyermekcsoport
felszerelve a szükséges eszközökkel, szerszámokkal és azok bármikor hozzáférhető módon,
szabadon a gyermekek rendelkezésére álljanak.
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 bármikor
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.
V.4.
Szabadidős tevékenység
A szabadidő igazi tartalma: a termékeny időfelhasználási lehetőségek közötti szabad
választás. Ez is 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 egyszercsak 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 tevékenységeket és az indivíduális tevékenységi formákat ötvöző
nevelési rendszer nem képzelhető el anélkül, 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 elkezdeni.
Az óvodában persze sajátosan - az iskolától eltérő módon - értelmezzük a szabadidős
tevékenységet. Ennek oka elsősorban az, hogy az óvodások egész nap az intézményben
tartózkodnak, önállóan és a lehetőségekhez mérten szabadon tevékenykedhetnek. Elsősorban
a délutáni időszakban jut idő arra, hogy a gyermekek az óvónők által felkínált lehetőségek
közül ( pl. bábozás, festés, rajzolás, zene-tánc, játéktanulás, sakk, társasjáték, filmvetítés,
mese-vers, barkácsolás, stb. ...) közül szabadon választhassanak. A döntést nehezíti, hogy a
szabad választási lehetőség az egyik csoportból a másik csoportba való átlépést is lehetővé
teszi. Természetesen nemcsak az épületen belül, hanem azon kívül az udvaron is
megvalósítható az a sokfajta választási lehetőség, ami döntésre és természetesen újabb és
újabb gyakorlásra készteti a gyermeket. Amelyik óvodában az adottságok azt lehetővé teszik,
hogy bent a teremben és kint a teraszon vagy az udvaron egyszerre és egyidőben

tevékenykedhetnek a gyerekek, ezt a lehetőséget a szabadidős tevékenységek minél szélesebb
skálájának nyújtásával feltétlenül ki kell használni. Az óvodások napi életének ilyen formában
való szervezésével nemcsak változatos, minden gyermek érdeklődésére igényt tartó keretet
teremtünk, hanem a csoportnál nagyobb közösség megismerésére, sőt kialakítására is
lehetőséget biztosítunk. A csoportok elszigeteltségének megszüntetésével kitágítjuk a
gyermek élet és mozgásterét, ami maga után vonja a gyermeki önállóság,
kezdeményezőkészség és döntési képesség kifejlődését. Ugyanakkor mindezek mellett az
egyéni képességek megmutatására, kibontakoztatására is igen hatásos eszköz ez a nevelési
mód, hiszen még nagyobb lehetőséget nyújt az azonos érdeklődésű gyermekek kiscsoportos
foglalkoztatásához.
Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek meg- szervezésében:
● Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keresse a lehetőséget arra,
hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek
● A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a
változtatások lehetőségét és szükségességét
● Egyszerű, saját maga és a gyermekek alkotta eszközökkel segítse elő a gyermekek
fantáziájának fejlődését
● Pihenőidőben és a délután folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni
képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek
teljesítésére
VI.

A komplex foglalkozások rendszere: Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása

A komplex foglalkozások lényege:
A. Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek szintjén
B. A foglalkozásokat problémacentrikusság és egy-egy vezető szempont megléte jellemzi
C. A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához tartozó
ismereteket
VI.1.

A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások

VI.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 beszédképességű
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 állandó javítással és figyelmeztetéssel a folyamatos beszédtől. Dícsérje
és biztassa a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre. A gyermekek anyanyelvi
fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen arra a gyermekre, amelyik
beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzd. Szükség esetén kérje
szakember segítségét.
Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében:
● Beszélgetésre alkalmas nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása
● A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak
meg, mondják el élményeiket
● Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására
● Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni
● A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése
● A beszédszinvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a
nyelvi kifejezés eszközeit variálni
● Beszédmegértés fejlesztése
● Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása
● A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása
● A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása
VI.1.2. Matematika
Programunk az ismerettartalmak komplex kezelésére a komplex óvodai foglalkozások keretén
belül megvalósuló fejlesztésre kívánja a hangsúlyt helyezni. Felfogásunk azonban a
matematikai nevelés önállóságát is hangsúlyozza. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a
matematikai nevelés nem komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére és
megismerési vágyára épülve valósulna meg. A környező valósággal való ismerkedés, a
folyamatos cselekedtetés kapcsán a gyermekek sokoldalú tapasztalatokat szereznek az őket
körülvevő tárgyak, jelenségek formai, és mennyiségi jellenzőiről.
Az óvodában a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve a matematikai tanulás több
formája valósulhat meg:
● utánzásos, minta-modellkövető,
● spontán játékos tapasztalatszerzésre, az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre
épülő tapasztalatszerzés
● gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás,
● a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok,
● az óvónő által kezdeményezett foglalkozások.
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 matematikába, - általában a gyermek 5. 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: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése,
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, a
motoros, a verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen nyújt lehetőséget a
matematikai ismeretek és összefüggések megláttatására. A komplex foglalkozások alkalmat
adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett benyomásokat rendszerezzük, a
megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük, a spontán tanultakat rözgítsük.
Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből
fakadó tanulás, a gyermek negyedik életéve után egyre gyakrabban igényli és képes is kisebbnagyobb 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 foglalkozáson, az
óvodapedagógus dönti el.
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.
● Pozitív viszony kialakítása, a probléma helyzetek megoldásához a logikus gondolkodás
megalapozása, az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, tevékenységekben,
élethelyzetekben való gyakorlása
● A gyermekek aktív, passzív szókincsének, mennyiségi-minőségi gyarapítása, a

fogalmak, relációk körének és tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása
● A komplex matematika foglalkozásoknak vagy kötetlen kezdeményezéseknek minden

esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. A
matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten szükséges
megvalósítani.

● A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált képességfejlesztés

kiscsoportokban..
VI.2.
A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex
foglalkozások
VI.2.1. Természet - társadalom - ember
Ez a komplex foglalkozás, mint elnevezéséből is kitűnik, szeretné egységben megmutatni és
érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben érzékelhető. Nem vagyunk hívei a
szétszabdalt, szeletelt foglalkozásoknak, mert azok nem képesek az életben megmutatkozó
sokszínűség mellett az összefüggések feltárására. Az óvodai foglalkozások rendszerének
hagyományos felosztása az iskolától átvett szempontok alapján jött létre. Ez a felosztás a
tudományok rendszerét és nem a valóságot modellezi és így már az óvodában megkezdődik a
világról a gyermek felé áradó észlelések, tapasztalatok, ismeretek szétaprózódása, ezért okoz
nehézséget az összefüggések meglátása és megértése a gyermek számára.
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, természetközeli élettel, a természet, a környezet
szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára.
Azt kell benne megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az
ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A
tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a komplex foglalkozások
legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, 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. A komplex
foglalkozás tehát csak átvitt értelemben nevezhető valódi foglalkozásnak. Inkább 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
viselkedési formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor lehetőséget
kap az önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére. A komplex foglalkozás
keretén belül egészen odáig mehetünk el, hogy az óvodás gyermek számára megtapasztalható
és ezáltal megérthető társadalmi folyamatok között még a gazdasági kérdések is felszínre
kerülhetnek.
Ennek egyik nagyon egyszerű és kézzelfogható példája a tényleges vásárlás a boltban. Nem
szükséges tehát elvont, tág fogalmakban gondolkodnunk, hanem a gyermeket körülvevő valós

természeti és társadalmi környezetből megismertetni mindazt, ami megérthető és
hasznosítható a gyermek számára.
A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás
gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a komplex foglalkozások rendszerébe. A
természet-társadalom-ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő
fogalmak rendszere, melynek lényege a kisgyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető,
megéreztethető.
VI.2.2. Születéstől-felnőttkorig
A természet-társadalom-ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés egészében
jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek újrajátsszák életüket. Újraélik az
óvodában mindazt, amit a mindennapokban a családban, az óvodában vagy tágabb
környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak. A környezettel való szoros kapcsolat az
életfolyamatok újrajátszása nemcsak arra ad lehetőséget a gyermeknek, hogy a benne lévő
feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti számára a társadalomba való későbbi
bekapcsolódást, szocializálódást. A születéstől-felnőttkorig címmel megfogalmazott komplex
foglalkozások magukban foglalják a testápolástól, a közlekedésig, a családtól a helyes
viselkedésig mindazt, ami a gyermekeknek támpontot nyújthat a környezetében meglévő
szabályok megismeréséhez és gyakorlásához. A szokások elsajátítása, a társadalomban való
beilleszkedéshez szükséges magatartásformák kialakítása valósulhat meg játékosan, a
gyermek érdeklődésének és igényeinek figyelembevételével. Ez a komplex foglalkozás
hagyományos értelemben nem is nevezhető foglalkozásnak, hiszen játékidőben,
szabadidőben, vagy a nap bármely időszakában megvalósíthatók az itt jelentkező feladatok.
Az óvodapedagógus feladatai a foglalkozások megszervezésében:
● 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
● Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek természetben való
folyamatos tevékenykedtetéshez
● A foglalkozásokat lehetőség szerint a szabad természetben szervezzük meg
● Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok, konyha és/vagy virágoskert
működjék, ha lehetőségünk adott, próbálkozzunk kisállatok tartásával is.

VI.2.3. Célunk:

A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának
kialakítása a természeti - emberi - tárgyi világ értékei iránt. A környezet megismerése közben
a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása.
Feladatunk:
- Sokféle lehetőség biztosítása a tapasztalatszerzésre.
- A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása.
- A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat - és
ismeretszerzés során.
- Tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása a tárgyi, természeti környezetben, a
jelenségek, folyamatok, anyagok segítségével.
- Matematikai tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása a környezetben,
tevékenységekben, élethelyzetekben.
A gyerek a világot tapasztalatlan egészként fogja fel, s nagy szerepük van azoknak a
tapasztalatoknak, amelyekhez közvetlenül hozzájut. A gyermekek érdeklődésük által vezérelt
tevékenységeken keresztül kerülnek közvetlen kapcsolatba a fizikai és élő világgal.
Felfedezésre törekszenek természetes kíváncsiságuktól hajtva. A felnőttek magatartása,
reakciói erősíthetik vagy gyengíthetik ezt a világ iránti érdeklődést. Fontos, hogy a gyermekek
maguk is megtapasztalhassák a jelenségeket, folyamatokat, mert közben sokféle képességük
fejlődik. A gyerekek helyzetéből, élményeiből, tapasztalataiból táplálkozó tájékozódását
érzelmekkel és indulatokkal átitatott jelenségmegértés vezérli.
A tapasztalatszerzés folyamatában képessé válnak a változások és a változásokkal járó,
érzékelhető összefüggések felfogására és elsajátítják a fogalmakat, amelyekkel az érzékelhető
folyamatokat kifejezhetik. A tapasztalatok új helyzetben történő alkalmazása, új elemekkel
gazdagodik, továbbfejlődik, néha minőségileg átrendeződik.
Óvodásainkat a környezetvédelmi tevékenységekbe is bevonjuk, felhívjuk figyelmüket, hogy
vigyázzanak a tisztaságra, védjék a növényeket, állatokat, gondozzák őket, kíméletesek
legyenek velük. A gyerekeknek sok lehetőséget biztosítunk arra, hogy konkrét tárgyakkal való
műveleteken keresztül tapasztalják a matematikai tudást és kompetenciát szerezzenek. A
gyermekek egyéni fejlettségétől függően van szükség a műveletek indirekt módon történő
fokozatos nehezítésére.
A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére
- Tudja személyi adatait (lakcím, név, szülők neve, foglalkozása, testvér neve, életkora,
stb.)
- Különbséget tesz az évszakok között, gyönyörködni tud bennük.
- Ismeri a környezetünkben lévő intézményeket, funkcióját.
- Az ismert állatokat csoportosítani tudja (házi, vad, erdei, vízi állat).
- Ismeri a környezete növényeit, azok gondozását, védelmét.
- Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában.
- A tárgyakat meg tudja számlálni.
- Érti, használja az irányokat.
VI.2.4. Művészeti tevékenység
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 megoldásán
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
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 óvónéni szépnek lát, az neki is tetszeni fog.
Ezért fontos, hogy jó ízlésű, művészetet kedvelő ember foglalkozzon a kisgyermekkel.
A művészeti tevékenységek fogalom 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 foglalkozást jelölnek, 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, énekelhetünk és
mesét,verset mondhatunk róla, bábokat készíthetünk belőle. Ez így együtt jelentkezik a
valóságban is és ennek kell visszatükröződnie a foglalkozásokon is. Ismételten le kell
szögezni azonban, hogy foglalkozásoknak tekintjük a szabad természetben lezajló bármilyen
megfigyelést, sétát, tehát foglalkozás alatt nem kell feltétlenül a klasszikus értelemben vett
foglalkozásokra gondolni.
VI.2.4.1.
Mese-vers, dramatizálás, bábozás:
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.

A gyermekek érzelmi biztonságához és az anyanyelvi neveléshez tartoznak hozzá a
különböző mondókák, dúdolók, versek, melyeket játékos mozgásokkal is összekapcsolhatunk.
A ritmus, a mozdulatok, a szavak egysége érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak a
gyermekeknek.
A magyar gyermekköltészet, a népi hagyományok gazdagsága erős alapot kínálnak a
mindennapos mondókázásra, verselésre.
A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb
segítője. A mese – képi és konkrét formában – feltárja számára a külvilág és az emberi belső
világ legfőbb érzelmi viszonylatait. Különösen alkalmas a mese az óvodás gyermek
szemléletmódjának és világképének alakítására. A kisgyermek szorongásait is feloldhatja a
mesékben. A mesélővel való személyes kapcsolat érzelmi biztonságot teremt számára. A
mesehallgatás során a gyermek belső képvilágot jelenít meg, s ez a belső képalkotás az
élményfeldolgozás egyik legfontosabb módja.
Nem szükséges foglalkozási kereteken belül maradni, hiszen mesélni mindennap szükséges az
óvodában: kezdeményezésre lehetőség van a nap bármelyik szakában, és elengedhetetlen az
elalvás előtti mese is. Mindkettő fontos a maga helyén és idején. A gyakori ismétlés, a mese
többszöri feldolgozása az óvodások elengedhetetlen igénye.
Igyekszünk arra törekedni, hogy a mese-vers kezdeményezések anyaga változatos legyen, s
gerincét a magyar népmesekincs megismertetése adja, ám helye van a klasszikus és a kortárs
irodalmi műveknek is.
Teremtsünk lehetőséget a gyermekek önálló szöveg és mesemondásához. Segítsük elő, hogy
megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyermekek a nekik tetsző meséket. A gyermek saját
vers- és mesealkotása, mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik
módja.
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. Óvodánk
fontosnak tartja, hogy a gyermekeknek időről időre bábszínházi élményben legyen részük. Az
év során többször biztosítunk alkalmat bábelőadás megtekintésére.
VI.2.4.2.
Vizuális tevékenységek
( gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, vágás, ragasztás, varrás, barkácsolás ):
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 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 dícséretet várnak a gyermekek. Nem
szükséges, sőt káros, ha uniformizáló nevelési módszerekkel elvesszük a gyermek bátorságát
az egyéni kifejezésmódoktól. Az óvodában legyen lehetőségük a gyermekeknek arra, hogy
bármikor kipróbálhassák képességeiket. Amennyiben megoldható, minden csoportszobában
célszerű egy kis sarkot vagy szekrényt biztosítani, ahol a barkácsoláshoz szükséges
eszközöket, felszereléseket, anyagokat tárolhatjuk. Nagy hasznát veszik ennek a gyermekek,

hiszen például a nagyobbak szerepjátékához bármikor kiegészítő eszközök készülhetnek és a
kisebbek is örömmel ismerkednek meg a különböző szerszámokkal.
VI.2.4.3.
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
néphagyományörzés mellett a Kodály alkotta módszer is folyamatosan megújulva megtartotta
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 a foglalkozások időtartamára. Napközben
bármikor adódhat lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására. A komplex
foglalkozások inkább összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit és alkalmat adnak a
képességek fejlesztésére. Az óvodai zenei nevelés a gyerekeket élményhez juttatja, felkelti
zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket.Fejleszti a gyermekek zenei hallását,
ritmusérzékét, mozgáskúltúráját. A zenei nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési
területekhez is.
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 szinvonalának megőrzése.
Az óvodapedagógus feladatai a művészeti tevékenységek meg-szervezésében:
● Úgy alakítsa ki a gyerekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott a különböző
tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak
● Biztosítson minél több eszközt, időt és helyet a művészeti tevékenységek
gyakorlásához, ezzel is ötletet adva a gyermeki fantáziának
● Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására
● Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását- Adjon lehetőséget a
gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve megvalósíthassák elképzeléseiket
● Az óvodapedagógus a mindennapi mesélés, verselés, mondókázás biztosításakor
ügyeljen a gyermekkel való szoros érzelmi kapcsolat, a meghitt légkör
megteremtésére.
● Az óvónő viselkedése, hangja, hangereje, hangszíne minta a gyermek számára. Mindig
törekednie kell a tiszta hangon való éneklésre.
● Gyermekek zenei hallásának fejlesztése (halk-hangos, magas-mély közötti
különbségek, dallambújtatás)
● Ritmusérzék fejlesztése(egyenletes lüktetés, ritmus, tempóérzékelés érzékeltetése)
● Zenei formaérzék fejlesztése (motívumhangsúly, dallammotívumok, ritmusmotívumok
fejesztése)
● Zene hallgatására való nevelés.
VI.3.
Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő ismeretek,
tevékenységek
VI.3.1. Mindennapi 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, továbbá,hogy az óvodás korú gyermek
tevékenységének alapeleme a játékon kívül a MOZGÁS.
A mozgásfejlesztéshez 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 együttjáró 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 együttműködése is elengedhetetlen. A nyugodt, derűs
légkörű, játékban gazdag, kellő intenzitású napi 20-30 perces testmozgás nem csak a
kondicionális és koordinációs képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki
személyiség differenciált fejlesztéséhez is. A mozgásos játékoknak, tevékenységeknek
rendszeres alkalmazása kedvezően hat a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly
kialakulására.Ez napjainkban nagyon fontos feladat, mivel már az óvodás korú gyermekek
között is egyre nagyobb számban fordulnak elő mozgásszervi elváltozások.(Pld.:hanyag
tartás, scoliosis, lábboltozat süllyedés...) A mindennapi testnevelés hatásának maximális
kifejtéséhez szükségesek olyan objektív és szubjektív feltételek, melyek lehetőség szerint
valamennyi óvodában megvalósíthatók és amelyek megsokszorozzák az egyébként elérhető
eredményeket.
VI.3.2. A mindennapi testnevelés objektív feltételei:
Elsősorban a megfelelő hely biztosításáról kell szólni. Mivel a foglalkozásokat döntő
mértékben a szabadban valósítjuk meg, ezért célszerű füves területen különböző pályákat
kialakítani. Ehhez csupán mozgatható kis kapuk szükségesek. Nagyon jó lehetőséget nyújt a
különböző mozgások gyakorlására a mesterségesen kialakított domb, ami télen szánkózásra,
csúszkálásra, sielésre használható, nyáron viszont gyakorolható itt a gurulás, mászás, kúszás,
felfelé történő futás, szökdelés stb. A füves, sík és dombos terület mellett feltétlenül
szükséges az aszfaltos, kavicsos terület. A fák között érintő magasságban kifeszített kötélen
függhetnek a gyerekek. Az udvar különböző részein - különösebb megmunkálás nélkül lefektetett és lazán rögzített farönkök kíválóan alkalmasak az egyensúlyérzék fejlesztésére. A
megfelelő távolságban rögzített mászókák az óvodaudvarok fontos kellékei. Az állványokon
felfüggesztett mászókötél és gyűrű a vállöv erősítését szolgálja. Az úszás és korcsolyázás ahol
lehetőség van rá, szervezetten is megvalósítható. Hossszabb sétát, sőt túrát tehetünk a
gyerekekkel a szabadban, ha lehetőségünk adódik használhatjuk a közeli iskola vagy
sportlétesítmény tornatermét vagy füves pályáit. Némi ötletességgel és szakemberek
bevonásával tovább fokozható tehát a mindennapi testnevelés hatása. Minden, ami az óvoda
udvarán található (fák, bokrok, homokozó, pancsolómedence, játékeszközök, stb...)
felhasználhatók a mindennapi testnevelés feladatainak megvalósításához.

Ugyanez mondható el az épületen belül szervezett mindennapi testnevelésre is. 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.
VI.3.3. 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 bekapcsolódással 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 ké-pesek elvégezni, a
mindennapi testnevelés keretébe beépíthető. Az óvodapedagógus dönti el, hogy a mindennapi
testnevelés 20-30 perce alatt testnevelés foglalkozást tart vagy egy-egy mozgáscsoport
gyakorlásával, esetleg testnevelési játékokkal tölti ki az időt.
A mozgásfejlesztés feladatai:
● Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni.
● Sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető mozgásformák
gyakorlása által.
● Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke.
● A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket.
● Segítsük elő a gyermekek harmónikus, összerendezett mozgásának kialakulását.
● Olyan gyakorlatok, játékok alkalmazása, amelyek megelőzik az egyre inkább
megjelenő és előforduló mozgás-rendelleneségeket.A legfontosabb a prevenció!
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.
● A foglalkozás anyagába építse be a mozgásszervi elváltozások kialakulása ellen ható
gyakorlatokat, játékokat.
VII.

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 mindig 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 gyermekek spontán
ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a nevelőmunkában való felhasználására. 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 munkában. 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, amiben a gyermek és az óvodapedagógus aktív egymásrahatása képes a nevelési,
tervezési folyamatot befolyásolni. Alapvetően a tevékenységek megtervezéséből kiindulva a
nevelés-tanulás komplex egymásra hatását figyelembe véve szükséges tervezni. A tervezésnél
ne az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal, sokoldalúan, különböző
nézőpontokból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Kevesebbet, de azt alaposabban,
többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés segítségével tervezzünk 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 sokszinűségének megtervezéséhez nyújt segítséget.
A fejlesztés módszere:
A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein belül. A
tevékenységközpontú nevelési program megvalósítása leghatékonyabban vegyes csoportban
képzelhető el, de az óvodában létrejövő adott lehetőségek döntik el, milyen csoportszervezési
formát alkalmaznak. Részben osztott és osztatlan csoportban is megvalósíthatók a kitűzött
nevelési célok és feladatok. Az óvodapedagógus dönti el, hogy adott esetben kötetlen
kezdeményezés vagy kötött foglalkozás keretein belül kívánja elképzeléseit megvalósítani. A
fejlesztés, a foglalkozás 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 való 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 tapasztalatszerzés-re.

A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés
tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.
A fejlesztés kerete:
●
A teljes nevelési folyamat, amely vegyes, részben osztott vagy osztott
csoportokon belül a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és
sokoldalú tapasztalatszerzésre épül.
●
A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei:
●
önálló és irányított tapasztalatszerzés
●
komplex foglalkozások rendszere, kötetlen és kötött kezdeményezések és
foglalkozások

VIII.

VIII.1.

Az óvoda kapcsolatai

Óvoda - család

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért törekszünk a családdal való
együttműködésre és összhangra. Jó partneri viszony kialakítására törekszünk. Célunk olyan
óvodai nevelés megvalósítása, amely a szülők megelégedettségét éri el, figyelembe veszi
elvárásaikat, megismeri további igényeiket. A családi nevelést kiegészítve gondozzuk, védjük,
ápoljuk, fejlesztjük a gyermekeket. A szülőkkel történő beszélgetések alkalmával
gyümölcsözőbbé tehető az óvoda és a család együttműködése. A szülőket partnernek
tekintjük, ezért a gyermekkel kapcsolatos észrevételeinket személyesen beszéljük meg. Fontos
a hiteles tájékoztatás, a tapintat és a jó szándékú segítségadás. Óvodánk nyitott, lehetőséget
adunk a szülők számára, hogy minél jobban megismerjék munkánkat és betekintsenek
gyermekeik óvodai életébe. Arra törekszünk, hogy tisztelet és kölcsönös megbecsülés övezze
kapcsolatukat.
Alapelvek:
Bizalomra épülő partneri viszony alakuljon ki
A gyermek fejlődését az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja
A családi és óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása.
A gyermek nevelése elsősorban a család feladata, az óvoda a családban
megkezdett nevelést kiegészítheti, de nem helyettesítheti
●
Az egyéni igények, szokások figyelembevétele, a hátrányos, veszélyeztetett
helyzetű gyermekekkel való fokozott törődés
●
A kiemelkedő képességű gyermekek differenciált fejlesztése
●
●
●
●

A kapcsolat formái:
●
Beíratás- az első személyes kapcsolat
●
Szülői értekelet- közös és csoportonkénti
●
Család szokásainak megismerése
●
Egyéni beszélgetések- az aktualitásnak megfelelően
●
Farsang
●
Igény szerint közös foglalkozás
●
Anyák napja-közös rendezvény a szülőkkel
●
Évzáró
●
Kirándulás- közös rendezvény a szülőkkel
●
Üzenő füzet
●
Egyéb forma ( óvodánk nyitott az új lehetőségek iránt)

●

VIII.2.

Nyílt nap.
Óvoda - intézmény fenntartója

Kapcsolatunk részben hivatalos, részben támogató jellegű. Problémáink megoldásában
konszenzusra törekszünk. Az intézményt érintő bármely témában az ácsteszéri, csatkai és
bakonyszombathelyi polgármesterekkel egyeztetünk, ők, illetve az intézményvezető
továbbítja gondjainkat a fenntartó ( az Ácsteszér-Bakonyszombathely-Csatka Óvodafenntartó
Társulás) felé, így igyekszünk megoldást keresni a felmerülő problémákra.
Az együttműködés formái:
●
Intézményi beszámolók keretében;
●
az Óvodafenntartó Társulási Tanács ülésen való részvétel igény, meghívás
alapján;
●
Az Önkormányzatok által szervezett rendezvényen való részvétel (igény
szerint)
●
Megbeszélések igény szerint
●
A Fenntartó képviselőinek részvétele óvodai rendezvényeken
VIII.3.

Óvoda - iskola

Közvetlen, élő a kapcsolatunk a kijelölt iskolai körzethatárok alapján gyermekeinket fogadó
Benedek Elek Általános Iskolával. Ismerik szándékainkat, törekvéseinket, velük
együttműködve készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre. Fontosnak tartjuk, hogy az
átmenet minél zökkenőmentesebb legyen. Nagycsoportos óvodásainkkal ellátogatunk az
iskolába, az elsős tanító nénik, pedig az óvodában ismerkednek meg leendő tanítványaikkal.
Közös rendezvényeken veszünk részt. Folyamatos, megtartó kapcsolatra törekszünk. A jó
kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt.
Az együttműködés formái:
●
A nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása
●
Érdeklődés egymás munkája iránt
●
Látogatás az óvodában, ill. az iskolában
●
Megbeszélések, közös előadásokon való részvétel
●
A leendő elsős tanító néni az iskolába készülő gyermekek szüleinek beszél
elképzeléseiről, az iskolába lépés teendőiről
●
Közös rendezvények megszervezése
●
Keressük az új lehetőségeket
●
A leendő elsős tanító nénik az óvodában meglátogatják az iskolába készülő
gyerekeket.
VIII.4.

Óvoda - Pedagógiai Szakszolgálat

Közvetlen kapcsolatban állunk a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kisbéri Tagintézményével is, ők látják el az óvodában a logopédiai fejlesztést,
gyógytestnevelés fejlesztést, diszlexia megelőző fejlesztést, illetve szükség esetén a
Szakszolgálat pszichológusához irányítjuk a pszichológiai ellátást igénylő gyermeket.
Nevelési tanácsadással, szükség estén iskola érettségi vizsgálattal is segítik munkánkat.
Az együttműködés formái:

● Szülői értekezletek
● Közös nevelési értekezletek
● Fejlesztő foglakozások
● Gyermekek vizsgálatában
● Megbeszélések, személyes, telefonos és elektronikus posta formában
● Rendezvényeinken

VIII.5.

Óvodánk egyéb kapcsolatai

VIII.5.1.

Az egészségügyi szolgáltatókkal való együttműködés

A védőnővel, háziorvossal közvetlen a kapcsolatunk mindkét óvodában. Sajnálatunkra a
törvényhozó az éves látás, hallás vizsgálat lehetőségét kivette a védőnők óvodában kötelezően
végzendő feladatai közül, csupán a rendszeres tisztasági vizsgálat maradt meg az óvodákban
A háziorvos az általános orvosi vizsgálatot, gyógytestnevelésre jogosító szűrést végezi az
óvodában. A szomszéd községben (Súron) praktizáló fogorvosnővel is jó a kapcsolatunk.
Elvisszük óvodásainkat fogászati szűrésre, aki a rászorulókat ellátja. A fogászatra
visszarendelt gyerekek szüleivel felvesszük a kapcsolatot.
Formái:
●
●
●
●
●

Esetmegbeszélések;
Tájékoztató előadások szervezése a szülőknek
Iskolai életre való alkalmassági vizsgálat
Egyéb vizsgálatok
Tisztasági vizsgálatok

VIII.5.2.

Szakmai szervezetekkel

A Megyei Pedagógiai Intézet, megszűnése óta Komárom-Esztergom megyében nagy
mértékben szűkültek a szakmai segítség igénybe vételének lehetőségei. Hiánypótló szerepét
elviekben a Regionális Pedagógiai Intézetnek kellene betöltenie, de tapasztalatunk szerint a
valóságban ez nem működik.
A hosszú éveken keresztül jól működő óvodavezetői szakmai kapcsolattartás is megszűnt az
intézmények összevonását követően a 2005-2013 közti időszakban gyakorlatilag teljesen
megszakadt az óvodák közti együttműködés.
Az iskolák állmai fenntartásba való átvétele óta az óvodák helyzete ebből a szempontból még
inkább negatív irányba tolódott. Reméljük a szakmai kapcsolattartás szempontjából a
továbbiakaban pozitív irányú folymatok beindulása várható.
IX.

IX.1.

Sajátos feladatok

Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:
173. § (1) Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az oktatásért
felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program
szerint óvodai fejlesztő programot szervez. Az óvodai fejlesztő programban az a gyermek
vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján halmozottan

hátrányos helyzetűnek minősül. Az óvoda vezetője felveheti az óvodai fejlesztő programba
azt a gyermeket is, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, feltéve, hogy a gyermek
hátrányos helyzetűnek minősül. Az így felvehető gyerekek létszáma azonban nem
haladhatja meg – tört létszám esetén felfelé kerekítve – az adott csoportba felvett, óvodai
felkészítésben részt vevő gyermekek létszámának tizenöt százalékát.
(2) Az óvodai fejlesztő program keretében – a gyermek igényéhez igazodva – biztosítja az
óvoda
a) a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet,
c) az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai
nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosítanak.
Kiegészítés: a kiemelt (dőlt, félkövér) szövegrész a hivatkozott törvényben már nem szerepel,
a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása gyámhatósági jogkörbe
kerül.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a hátrányos
helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, hátrányos helyzet és a halmozottan
hátrányos helyzet fogalmát a 67/A §-ban tartalmazza, az alábbiak szerint:
67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy
fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek,
nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is
kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a
kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.
(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói
ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos
helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős
határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság
részére.
(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói
ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos
helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1)
bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.
Ácsteszér településen magas a szociálisan hátrányos helyzetű családok száma, ebből
eredően magas az óvodás korú halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma is az óvodai
összlétszámhoz viszonyítva. Elkötelezettek vagyunk a hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésében.
Cél:
Segíteni kell az óvodai közösségbe való beilleszkedést, megerősíteni érzelmi kötődést az
óvodához, kompenzálni a családi nevelés hiányosságait azokban az esetekben, ahol ennek
szükségét látjuk.
Feladat:
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása társaikhoz.
IX.2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

Az óvodában, ha vállalta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, akkor a
Köznevelési Törvény 47.§-a értelmében gondoskodni kell a sajátos nevelési igényű
gyermekek speciális fejlesztési igényeiből fakadó fejlesztő tevékenység megvalósításáról,
amely a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgálja.
Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az enyhe értelmi fogyatékos, és egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdő gyermekek nevelését vállaltuk, integrált formában.
Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési igényéhez
igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező
gyógypedagógus működik közre.
Azt gondoljuk, hogy helyben kell cselekednünk azért, hogy megoldott legyen a gyermekek
ellátása. Egyrészt az óvodapedagógusok ilyen irányú továbbképzésével, másrészt az utazó
pedagógusi hálózat gyógypedagógusának közreműködésével. A Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársainak segítségét vesszük igénybe, részint az egyéni fejlesztő programok
összeállításához, nevelési útmutatáshoz, másrészt pedig a tényleges egyéni fejlesztő
foglakozások tartásához.
Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem sérült óvodás
korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a
kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a

gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint
gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről.
Ha a gyermek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkozáson való részvételre jogosult. A fejlesztő foglalkozás a szakszolgálati utazó
pedagógus hálózat segítségével, és óvodapedagógusi közreműködéssel, az óvodai nevelés
keretében valósítható meg.
Célunk:
A sajátos nevelési igényű gyermekek hátrányinak csökkentése a fejlesztő tevékenység által.
Feladatunk:
Egyéni fejlesztő programok összeállítása, megvalósítása.
Sikerkritérium: a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége.
IX.3.

A bejáró gyermekek nevelése (Ácsteszér)

Ácsteszéri óvodában speciális arculatot kölcsönöz az a tény, Csatka község óvodásai is
hozzánk járnak óvodába. Jól működő rendszert sikerült kiépíteni ennek a feladatnak az
ellátására az évek folyamán. Mindent megteszünk azért, hogy a kisgyerekek a lehető
legkevésbé érzékeljék a bejárásból adódó hátrányokat. Az óvoda dajkáinak plusz feladat a
vidéki gyerekek fogadása, vetkőztetése, illetve délutáni öltöztetése, buszhoz kísérése. Az
óvodai befogadás idején szüleik az első napon bekísérik a gyerekeket az oviba, a második
naptól azonban szülői kíséret nélkül utazik az óvodába a kisgyerek, ami nem kis
megpróbáltatás egy 3 éves gyermek számára. Igyekszünk számukra a teljes biztonságot,
nyugalmat biztosítani, hogy megkönnyítsük az elválást. A téli időszakban gyakorta előfordul,
hogy a vidékiek nem tudnak beutazni a rossz útviszonyok miatt, sőt arra is volt már példa,
hogy hazamenetelkor kellett gondoskodni a szokásos menetrendnél előbbi hazautaztatásról,
mert félő volt, hogy a szokott időben már nem tudnak bemenni a buszok a településre. A
vidéki gyerekek szüleivel való kapcsolatunkat annyi különbség jellemzi az ácsteszéri
gyerekek szüleivel való kapcsolatunkkal ellentétében, hogy velük sokkal ritkábban
találkozunk, ennek ellenére mindent megteszünk azért, hogy ők is mindenről időben
értesüljenek, az információk hozzájuk is eljussanak.
Célunk:
A vidékről bejáró gyerekek bejárásból adódó nehézségeinek csökkentése
Feladatunk:
Az óvodai életet úgy kell megszervezni, hogy a vidékiek az utazás miatt ne maradjanak le a
tevékenységekről, részesei lehessenek az élményforrásoknak, foglalkozásoknak.
IX.4.

Népi játék, néptánc alapú mozgásfejlesztés

A hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását programunk feladatának tekinti. Próbáljuk
megteremteni azt a miliőt, melyben a hagyományápolás, az óvodába lépés első pillanatától,
szerves része a nevelésnek. Modern világunkban a gyermekek így megtanulják a népi kultúra
szépségét, örömét, s azt, ami ebben követendő. Az óvoda természetes közege a
hagyományőrzésnek. A népi kultúra gyermektől-gyermekig szájról-szájra hagyományozódik.
Óvónőinknek e tekintetben is felkészültnek kell lenniük (népi játékok, népdal, népmese
ismerete...) Speciális szolgáltatásként heti egy órában a középső-nagycsoportosoknak ezért
néptáncot tanít mindkét feladatellátási helyen egy-egy óvodapedagógus, mindketten
rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel.
IX.5.

DIFER mérésre alapozott fejlesztés

Bevezetését megvalósítjuk mindkét óvodában 2010. szeptemberétől. A DIFER
Programcsomaggal mérhetőek és fejleszthetőek azok az elemi alapkészségek, melyek az
óvoda-iskola átmenet és a későbbi iskolai tanulás sikeressége szempontjából
kulcsfontosságúak. A mérőeszköz alkalmas az iskolai életre való alkalmasság
megállapítására. A tesztek a tanulásban akadályozott gyermekek esetében is alkalmazhatóak,
ezáltal a DIFER az integráció, az együttnevelés közös mérőeszköze lehet. A DIFER alapján
tervezhető a 4-8 éves gyermekek egyéni fejlesztése.
IX.6.
"Sindelar-Zsoldos program 1" Fejlesztő program tanulási és magatartási
zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor (Ácsteszér)
Alkalmazása ugyancsak részét képezi óvodai munkánknak. A Sindelar-féle kognitív fejlesztő
módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus
gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az
intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció.
A módszer három fő részből áll: 1.) Az előzetes, tartós megfigyelésre épülő és a fejlesztési
tervet kijelölő vizsgálóeljárásból; 2.) A legalább egy tanéven át tartó képességfejlesztési
folyamatból és 3.) A fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálatból.
IX.7.
„Az óvodáskorú gyermekek érzelmi és szociális képességeinek mérése és
fejlesztése mentálhigiénés módszerekkel, játékokkal”
A mentálhigiéné az óvodában mindazoknak a folyamatoknak, intézkedéseknek és
tevékenységeknek az összessége, amelyek az emberi személyiséget és a közösségi kapcsolatot
erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiénés szemléletmód,
attitűd és módszerek alkalmazása során felmérjük, karbantartjuk, kondicionáljuk, fejlesztjük
magunk és mások lelki egészségét, kapcsolataink hatékonyságát. Az óvodai mentálhigiénés
szemlélet tehát érinti az óvodai élet minden területét. A mentálhigiénés szemlélettel saját
eddigi módszer- és eszközrendszerét használja a mentálhigiénés többlettudással rendelkező
pedagógus, a mentálhigiénés többlettudás következtében megnövekedett szakmai
kompetenciával.
IX.8.

Baba-Mama klub (Bakonyszombathely)

Óvodáskor előtt a 2-3 évesek a Baba-Mama klubban ismerkednek az óvodával, az óvoda
légkörével
X.

Gyermekvédelmi feladatok

A gyermekvédelmi munka minden óvónő feladata, melynek koordinátora a vezető által
megjelölt gyermekvédelmi felelős.
A törvény előírásainak megfelelően óvodánk kidolgozta az intézmény gyermekvédelemmel
összefüggő feladatait, melyet jóváhagyásra e dokumentumon belül a fenntartó elé terjeszti. A
módosított program jóváhagyását követően a gyermekvédelemmel összefüggő tevékenység
módosított változata hatályba lép.
A gyermekek védelmét ellátó szervezetek /intézmény/ házirendje a gyermek életkorához,
egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermek jogai
gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait.
Feladataink:

●
Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség
eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelő intézmény.
●
A nevelési intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek
felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a
gyermekbalesetet előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, egészségügyi
vizsgálatok megszervezéséről, fogászati szűrésről.
●
Az intézmény ellátja a tehetséggondozással, a beilleszkedési zavarok
korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek és
ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat.
●
Felderíti a gyermek fejlődését veszélyeztető okokat, pedagógiai eszközökkel
törekszik a káros hatások megelőzésére, illetve ellensúlyozására. Szükség estén
intézkedést kezdeményez.
●
A gyermekvédelmi feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti.
●
A szülőket a tanév kezdésekor írásban tájékoztatni kell a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol
kereshető fel.
●
Családlátogatáson megismeri a veszélyeztetett gyermek családi környezetét.
●
Gyermekbántalmazás vélelme estén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
●
A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz esetmegbeszéléseken.
●
Anyagi veszélyeztetettség estén gyermekvédelmi támogatás megállapítását
kezdeményezi a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál.
A jogszabályban meghatározott konkrét feladatok felsorolása a gyermekvédelmi felelős
anyagában megtalálható.

XI.

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 hat-hét 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
A pszichikus és szociális érettség megállapításában a szülők és az óvónők véleménye
egyaránt meghatározó. Testi érettségét községünk háziorvosa állapítja meg.
Nevelőtestületünk azon a közös véleményen van, hogy az iskolai életre való alkalmasság
megállapításakor a gyermekkel együtt eltöltött hosszú idő, a megfigyelések, mérések
eredményei biztos támpontot adnak. Természetesen abban az esetben, ha kétség merül fel egy
gyermek iskolára való alkalmasságának megítélésében igénybe vesszük a Pedagógiai
Szakszolgálat, vagy a Szakértői és rehabilitációs bizottság szakembereinek segítségét.
Az iskolakezdéshez a 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramja alapján az alábbi kritériumok teljesülése szükséges:
 A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad
a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan
fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az
iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös
jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak,
a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
– az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés
mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
– megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
– a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
– érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden
szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a
magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
– elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő
növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás
összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a
magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a
tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg;

kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.
 A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettséget.
 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
Amennyiben a gyermek az előbb felsoroltak alapján a megfelelő fejlettségi szinten van, iskolai
életre alkalmasnak tekintjük. A beiskolázás kérdését rugalmasan kezeljük.
Kodály Zoltán gondolatával fejezzük be a programunkat, amelyek útmutatást adhatnak
mindenkinek, aki az óvodás gyermekek nevelését szívügyének tekinti:
„A magyar közfelfogás az iskolát nem veszi elég komolyan. Azt tarja: más az iskola más az élet.
Pedig az iskola, sőt óvoda valóságos, véres élet. Ami sebet ott kap valaki, gyakran holtáig sem
heveri ki, s ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik. A három éves ember is ember.
Mennél inkább bezárjuk egy képzelt világba, annál nehezebben igazodik el később az igaziban.
Vegyük komolyan a gyermeket, minden egyéb ebből következik.”
Ácsteszér, 2013. augusztus 03.

Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Pedagógiai Programjához felhasznált jogforrások,
dokumentumok

● 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
● 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
● 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
● Benedek Elek Általános Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Helyi Nevelési
Programja, 2010.
● Petren Fernecné: Az óvoda vezetés elmélete és gyakorlata, Comenius Bt., Pécs, 2001. 52-65.o.
● A gyermekek jogairól szóló Egyezmény. Az ENSZ Közgyűlése a Gyermek jogairól szóló
egyezményt 1989. november 20-án fogadta el. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1991.
őszén ratifikálta a gyermekjogi egyezményt, melyet az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdettek ki.
● 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
● 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
● Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Alapító Okirata 2013.

Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Pedgógiai Programjának elfogadása és jóváhagyása
Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Pedgógiai Programját az intézmény nevelőtestülte elfogadta
Ácsteszér, 2013. november.
………………………………….
a nevelőtestület képviselője

A szervezeti és működési szabályzatba foglalt, a fenntartóra többletkötelezettséget jelentő
pontokkal az Ácsteszér, Bakonyszombathely, Csatka Óvodai Feladatok Ellátást Szolgáló
Társulás egyetért.

Ácsteszér, 2013.
………………………………………
ÁCsBÓFT képviselője
Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda Pedgógiai Programját az intézményvezető jóváhagyta.
Ácsteszér, 2013. november
………………………………..
intézményvezető

