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1.

Intézményünk

többcélú

BEVEZETŐ

intézményként

működik.

Abaújszántón

a

székhelyintézményben négy óvodai és egy egységes óvoda-bölcsődei csoportban,
Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja tagintézményekben egy-egy óvodai és egy-egy
egységes

óvoda-bölcsődei

csoportban

2

éves

kortól,

Fony

és

Gibárt

tagintézményekben egy-egy óvodai csoportban 2,5 éves kortól látjuk el az iskola
megkezdéséig a gyermekek gondozását, nevelését és fejlesztését. Integrált nevelés
keretében foglalkozunk a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű
gyermekekkel. Intézményünkben igény szerint lehetőséget biztosítunk a gyermekek
számára a magyar nyelvű cigány nemzetiségi nevelés programjában való részvételre.
Óvodai programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló
363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet, valamint a Játék Mozgás Kommunikáció, a
Néphagyományőrző és az Óvodai nevelés játékkal, mesével alapprogramok alapján
készült, és átfogja az óvodáskor nevelő, fejlesztő munkáját.
Programunkban megőriztük nevelési gyakorlatunk értékeit, beépítettük a korszerű
óvodai gyakorlat haladó irányzatait, és a köznevelési törvénynek megfelelő tartalmat.
A nevelés során arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmileg, szociálisan és
értelmileg gazdagodjanak, képességeik kibontakozhassanak, úgy hogy boldog
gyermekkorukat megőrizzék.
Pedagógiai programunkat ajánljuk mindazon szülőknek, akiknek fontos, hogy
gyermekeik derűs óvodai, egységes óvoda-bölcsődei légkörben, biztonságos
körülmények között nevelődjenek, és kibontakoztathassák személyiségüket.

5. oldal

1.1. A TELEPÜLÉS JELLEMZŐI
1.1.1. Abaújszántó
Abaújszántó, az ország észak-keleti részén, B.A.Z. megyében lévő település,
Hegyalja nyugati végpontján. Városunk a 404m magas Sátor-hegy lábánál a
Szerencs-patak völgyében terül el, keletről a Zempléni-hegység határolja. Ősrégi
település, melyet a Helytörténeti Múzeumban található bronzeszközök tanúsítanak.
Településünk és térsége - földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően - természeti
értékekben rendkívül gazdag. Híressé vált településünk a szőlőtermesztéséről és
borospincéiről. Kereskedelmi ellátottsága a környékbeli kisebb településekhez
viszonyítva jónak mondható.
Abaújszántó az elmúlt kb. 100-évben nagyközség volt, de a sok-sok áldozatos munka
gyümölcseként településünk 2004. július 1-től városi címet kapott.

1.1.2. Boldogkőújfalu
Boldogkőújfalu hegyekkel, természetvédelmi területekkel, természeti képződménnyel
körbevett település, a Zempléni hegység erdőrengetegében bújik meg. A község első
írásos említése 1388-ból való, mai nevét 1905-ben kapta.
Boldogkőújfalu „természetes sziklakert” – a községtől északkeletre jégkori Kőtenger
található (5 hektár területű), ami különös természeti jelenség, felejthetetlen látvány,
hazánkban, sőt Európában páratlan- hatalmas andezit kövek alkotta terület.
A faluban található:
Római katolikus templom: 1828-ban építették
Református templom: 1650-ben épült torony nélkül, zsindelytetővel, majd
1925-ben készült el a 12 m magas tornya.
Pincesor: A XVI-XVII sz.-bab kiépített egyedi pincék
Tájház
Lélekharang
Emlékmű
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1.1.3. Boldogkőváralja
Boldogkőváralja

község

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében,

Miskolctól

52

kilométerre, északkeletre, a Zempléni-hegység nyugati részén, a Hernád völgyének
peremén található. A település a boldogkői várról kapta nevét, mely a Bodókő nevű
sziklán áll. A falu története szorosan összeforrt a váréval. A vár a tatárjárás után
épült, a Hernád-völgy legjelentősebb erődítményeként. A várnak és így a falunak is
sok tulajdonosa volt. A történelem viharai sem kímélték. Virágkorát a 18.- 19.
században élte. Ekkor vásárolta meg Péchy Gábor királyi tanácsos és szeptemvir a
jezsuitáktól a várat és vele együtt a falut. A falu műemlék épületeit ő építette: kastély,
katolikus templom. A település a 19. század elején mezővárosi rangban állott és
vásártartási joggal is rendelkezett. A vidéken a mezőgazdaság és erdőművelés adta a
megélhetést az embereknek, az ipari tevékenység nem volt jelentős. Az itt élők ma is
főleg a mezőgazdaságból és újabban az idegenforgalomból élnek. A település és
környéke számos látnivalóval rendelkezik.

1.1.4. Fony
Fony Borsod-Abaúj-Zemplén megye észak-keleti részén található. Ez a kis falu
csodálatos természeti környezetben a hegyek között bújik meg.
Lakosai vendégszeretők nagyon sok kiránduló látogat el ide. A gyermekek szinte
együtt élnek a természettel. A közeli erdők, a patak kimeríthetetlen lehetőséget
nyújtanak a környezet megismerésére.

1.1.5. Gibárt
Gibárt Kassa és Miskolc között félúton a Hernád folyó két partján, a Zempléni- és
Cserehát hegyvonulatok között terül el. A két településrészt a Hernád folyó egyik
legszebb hídja köti össze.
A Hernád jobb partján a gát mellett haladva található hazánk első olyan vízi
erőműve, mely váltóáramot termel, s még ma is eredeti fő alkatrészekkel üzemel.
A faluban található még a Szent-Imrey kastély, valamint a Szepessy féle kúria, mely
jelenlegi otthona az óvodának.
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A falut barátságos, szorgalmas, munkára törekvő emberek lakják. A település
önállóvá válása, 2006 óta észre vehető változáson, fejlődésen ment át.
Minden olyan szolgáltatás van, ami az itt élőknek szükséges: orvosi rendelő,
könyvtár, nyugdíjas klub, edzőterem. Nem utolsósorban 1 református és 1 katolikus
templom is szolgál az emberek lelki feltöltődéséhez. Köszönhető ez a helyi
vezetésnek és az itt lakóknak.

1.2. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA
1.2.1. Abaújszántó
Intézményünk a környékünkön működő óvodák közül az egyik legrégebben alapított
intézmény. 1893. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. 1954-ig 2
csoportos óvodaként működött, majd ekkor bővült a férőhelyek száma még 1
csoporttal. A nagy létszámú gyermeksereg indokolta, hogy 1958-ban a 4. csoport is
megkapta működési engedélyét. 1980-ban az intézmény nagyszabású tatarozását
végezték el, mely korszerűsítési munka nagy előre lépést jelentett az óvodafejlesztés
útján. Az óvodások birtokukba vehették az épület első szárnyában lévő helyiségeket.
Ezután már 6 csoporttal működött tovább az óvoda, és megteremtődött a személyi
feltétele is a működésnek.
1993-1996-ig a 7. csoport megszervezése is indokolttá vált, mivel 200 főn felül volt a
beírt gyermekek létszáma, ami a mostani évekre már mérséklődött és ennek
következménye a csoportszervezésben is megmutatkozik.
2004. szeptember 1-től egy bölcsődei csoporttal bővült intézményünk, 5 óvodai és 1
bölcsődei csoporttal működtünk tovább.
2010. augusztus 31-el a bölcsődei csoport megszüntetésre került, helyette 2010.
szeptember 1-től a 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek egységes óvodabölcsőde csoportban részesülnek ellátásban. Jelenleg 4 óvodai és 1 egységes óvodabölcsődei csoporttal működünk.
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1.2.2. Boldogkőújfalu
1985-ben alakították ki szolgálati lakásból az egy csoportos óvodát. Akkor még közös
udvara, játszókertje volt az iskolásoknak és az óvodásoknak. A gyermeklétszám
növekedése indokolttá tette, hogy 2004-ben két csoportra bővült az óvoda. Mindkét
csoportnak külön bejárata, öltözője, mosdója van, ami nagyon ideális. Az iskola
megszűnése miatt már csak az óvodások használják az udvart és a füves kertet. 2009ben az iskola épületében kialakításra került egy tornaszoba, ahol nagy mennyiségű
sporteszköz áll a gyermekek mozgásának kielégítésére.
Az óvoda közelében van a Kőtenger, népies nevén az” Ördögszántás”, ami védett
természeti érték- ideális hely a természet szeretetére nevelésre, valamint kedvelt
kirándulási hely. Szintén a közelben található egy szabadidős park, ami jó helyszíne
a szülőkkel való közös rendezvényekre. (pl.: sportverseny, gyermeknap)

1.2.3. Boldogkőváralja
Óvodánk a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén egy történelmileg nevezetes vár
alatti kis faluban, Boldogkőváralján működik. A településen már az 1890-es évek
elejétől működött kisdedóvó, Mekse Zenejde bárónő alapította. Az óvoda az iskola
részeként működött egy csoporttal. 1974. szeptember 1. napjától, a régi épület
kibővítésével, működik két csoportos óvodaként intézményünk.

1995-ben vált

önálló intézménnyé.
Az óvoda épülete kicsi és rossz elosztású volt. 2011 szeptemberére az épület
pályázati forrásból felújításra került. 2011. szeptember 1-től 2. életévüket betöltött
bölcsődés gyermekek egységes óvoda-bölcsődei csoportban részesülnek ellátásban.
Így jelenleg 1 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei csoporttal két település –
Boldogkőváralja és Arka – beóvodázási igényét látja el.
A játszókertünk nagy területű, füves és fákkal szépen betelepített. Területének
nagysága,

védettsége,

árnyékolt

és

napsütötte

részeit

tekintve

országos

viszonylatban párját ritkítja.
Tárgyi eszközeinket és felszereléseinket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.
Ehhez a költségvetési kereten túl felhasználjuk nyertes pályázataink többletforrását.
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1.2.4. Fony
Az óvodát 1996-ban alapította a Fonyi Önkormányzat, kezdetben félnapos, majd
1998-tól egész napos nyitva tartással működött. 1998. szeptember 1-től Regéc,
Mogyoróska és Korlát településekről is fogadjuk a gyermekeket. 2000. szeptember 1től intézményünk végleges helyére költözött. Az épület nem új, de tágas, felújított,
korszerűsített, az óvodai élet megvalósítására alkalmas intézmény lett.

1.2.5. Gibárt
Óvodánk 1986-ban a régi Szepessy-kúria épületében, 1 vegyes csoporttal kezdte meg
működését. Belső terét az óvoda igényeinek próbálták átalakítani. Az óvoda az
elmúlt évek alatt az encsi óvoda tagóvodájaként működött. 2013. július 1-től az
abaújszántói intézmény tagintézményévé vált. Felszereltsége évről évre bővül, az
épület folyamatosan korszerűsödik, a fenntartó támogatásának és a pályázatok
elnyerésének köszönhetően.

Minden tagintézményben azonosultak azzal az elvárással az óvodapedagógusok,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek fejlesztése fontos; ezáltal
intézményünk befogadó és elfogadóvá tétele érdekében az alábbiak fogalmazódtak
meg:
A HHH gyermekek iskolai sikerének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú
óvodáztatás, ezért igyekszünk a szülőket meggyőzni arról, hogy gyermekeiket a 3.
életév betöltése után írassák be óvodáinkba.
A rendszeres óvodai nevelés előnyeiről információt adunk, az indokolatlan
hiányzások minimalizálás érdekében.
A csoportok kialakításánál (ha nem életkor szerinti) a HH és HHH gyermekek
kiegyenlített elosztására odafigyelünk.
A 1. számú melléklet szerinti Óvodai Integrációs Programot működtetjük.
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GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

2.

2.1. GYERMEKKÉP
Minden

gyermek

sajátos

öröklött

tulajdonságokkal,

személyiségjegyekkel

rendelkező, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi, egyszeri,
megismételhetetlen, fejlődő személyiség és szociális lény egyszerre. Fejlődését
genetikai adottságok, spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások
együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a
gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak.

Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének,

képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban, és fejlesztésben részesítünk.
Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és
szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem adunk
helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Gyermekközpontú és befogadó
nevelőmunkánk

eredményeképpen,

a

családokkal

együttműködve

lelkileg

kiegyensúlyozott, vidám, boldog, a világra nyitott, a természeti és épített környezetet
ismerő, megbecsülő, együttműködésre, kapcsolatteremtésre képes gyermekeket
szeretnénk nevelni. Akik türelmesek, kreatívak, elfogadják a társaik esetleges
„másságát”, rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi és lelki képességekkel és
készségekkel. Választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan fejezik
ki. Tisztelik a hagyományokon alapuló népi- és kulturális értékeket.

2.2. ÓVODAKÉP
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a
köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a
gyermekek 2,5 életévétől az iskolába lépésig. Pedagógiai tevékenységrendszerünkkel
és tárgyi környezetünkkel biztosítjuk az óvodás korú gyermekek fejlődésének és
nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
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A HHH gyermekek érdekében felvállaljuk a családi nevelést pótló tevékenységet is.
Az óvoda funkciói:


óvó-védő



szociális



nevelő-személyiségfejlesztő.

Miközben óvodánk teljesíti a funkciókat, a gyermekekben megteremtődnek a
következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
Érzelmi biztonságot

nyújtó, derűs,

családias,

szeretetteljes,

értékekben

és

érzelmekben gazdag óvodai légkör megteremtésére törekszünk, melyben a gyermeki
személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
A kisgyermek egészséges fejlődése, fejlesztése, valamint szükségleteinek kielégítése
érdekében a személyi és tárgyi környezet biztosításával, a gyermekek szükségleteinek
kielégítésével, a gyermekek alapvető tevékenységeire, a játékra, mozgásra,
kommunikációra,

mesére,

művészeti

élménynyújtásra,

a

települési

értékek,

hagyományok megismertetésére, megőrzésére építünk. Játékra alapozva szervezzük
az életkori és egyéni fejlettségi sajátosságokhoz, valamint az eltérő fejlődési ütemhez
igazított sokszínű tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket, melyek elősegítik a
gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, személyiségének, egyéni készségeinek és
képességeinek kibontakoztatását.
Hangsúlyozzuk

a

gyermekek

testi-lelki

gondozását,

az

érzelmi

biztonság

megteremtését, az anyanyelvhez, a társakhoz való érzelmi viszony megalapozását.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság
megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális nevelésen alapuló
integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek
óvodai nevelésében szintén biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, társadalmi integrálását.
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3.

AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

3.1. AZ ÓVODAI NEVELÉS 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.

3.1.1. Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek gondozása, testi és
mozgásigényének,

szükségleteinek

olyan

irányú

kielégítése,

mely elősegíti

növekedésüket, fejlődésüket, hozzájárul egészségük megőrzéséhez, védelméhez,
edzéséhez, óvásához, jó közérzetükhöz egészséges életmódjuk kialakításához és
megteremti a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. A gyermek
fejlődéséhez és fejlesztéséhez egészséges és biztonságos környezetet biztosítunk.
Az óvodai felvétel után a felnőttek törekednek a gyermekek testi szükségleteinek
megismerésére és kielégítésére, meghitt, megértő, testközeli viszony megteremtésére
felnőtt és gyermek között; mely megalapozza a gyermekek jó közérzetét, ami minden
egyéb tevékenység végzéséhez szükséges. A szervezet erősítésére, ellenálló
képességének növelésére jó lehetőséget teremt az óvodai testnevelés foglalkozás, a
mindennapi testnevelés, az edzés és a szabad levegőn való tartózkodás.
Kialakítjuk a gyermekekben a sokoldalú testmozgást, hogy elsajátíthassák az
eredményes mozgásos cselekvéseket, melyek elősegítik a harmonikus, összerendezett
mozgás fejlődését és mozgásigény életszükségletükké válását.

13. oldal

Az edzés fontos az egészség megőrzéséhez. Edzésnél különösen ügyelünk a mértékre.
A fokozatosság fontos, de figyelembe kell vennünk a gyermek egyéni edzettségi
fokát. A helyesen megválasztott mozgások többféleképpen erősítik a szervezetet.
Fejlesztjük az erőt, az állóképességet, a gyorsaságot, ügyességet, ruganyosságot.
A napozás előnyei mellett ügyelünk a negatív hatásokra (pl.: a nyári időszakban 11
órától árnyékos helyen tartózkodunk, így védjük a gyerekeket a káros sugárzás ellen).
A szabad levegőn való tartózkodás erősíti az óvodás kisgyerek ellenálló képességét.
Lehetőségeink szerint uszodalátogatást szervezünk.
Abaújszántón a görkorcsolyázás kiemelt mozgásos tevékenységként szerepel.
Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés
szokásainak alakítása érdekében az óvodapedagógus a gyermekek óvodában töltött
idejét tudatosan, élettani szükségleteik figyelembe vételével tervezi.
Az óvónő a fokozatosság betartásával törekszik arra, hogy a gyermekek önállóbban
elégítsék ki szükségleteiket Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés szervezettségét
az óvodába lépés pillanatától biztosítja az óvónő. A testápolás a gyermekek
egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és szükség szerinti
tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. Minden gyermeknek biztosít az
intézmény egy törölközőt, amelyet itt, helyben tisztítunk.
A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végzi a teendőket, hogy
megtanulhassák a testápolási szokásokat.
Az öltözködés, védekezés az időjárás változásai ellen, de fejlesztheti a gyermekek
ízlését, önállóságát is. A gyermekek öltözéke mindenképpen kényelmes legyen.
Ennek érdekében kérjük a szülőktől az alábbiak biztosítását:
Javasolt: Minden gyermek számára egy váltás fehérnemű.
Kötelező: Tornaruha
Váltóruha
Pihenéshez ruházat
Vászon cipő (Biztonságos)
Tornacipő
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Minden gyermeknek van a vetkőzéshez, öltözködéshez szükséges külön ruha- és
cipőtartó polca, valamint, elkülönített fogmosó felszerelése, törölközője, fésűje.
A helyes napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek
(pihenés, étkezés, egyéb tevékenység) visszahatnak az életfolyamatokra. A
tevékenységek megszervezésének elvi szempontjai a folyamatosság, a kötetlenség, a
választhatóság, átjárhatóság biztosítása.
A helyes életritmust a családdal együtt kell kialakítani. Ennek érdekében óvodai és
óvodán túli ajánlott napirenddel segítjük a családi nevelést. Javasoljuk a szülőknek,
hogy az étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is célszerű
betartani.
Óvodánkban az étkezéseket kötött keretek között szervezzük.
A táplálkozás a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. Szorosan
együttműködünk a családokkal, hogy megismerhessük az egyes gyermekek étkezési
szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleg undorát, hogy szoktathassuk a kívánt
táplálkozási követelményekhez őket. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket az
étrendről. Az intézményben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére.
Különös figyelmet fordítunk az esztétikus térítésre (textil abrosz, porcelán edények,
gyermekkéz méretű poharak, kosarak, virágok, gyertyák, szalvéták stb.).
Szívesen vesszük, ha a szülők is besegítenek gyümölcs, zöldség adományaikkal, a
változatos, vitamindús étrendünk alakításába. Havonta egy alkalommal gyermekekóvodapedagógusok zöldség-, vagy gyümölcssalátát készítenek együtt, valamint
ünnepek alkalmával süteményt sütnek, amelyet el is fogyasztanak.
A pihenés és alvás az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait (pl.: kedvenc játékkal történő
alvás). Minden gyermek kényelmes, megfelelő méretű ágyon alszik, plédekkel
takaróznak, amelyre Abaújszántón, Fonyban és Gibárton a huzatot a szülők
biztosítják, hétvégeken tisztítják. Boldogkőújfaluban az óvoda biztosítja és tisztítja az
ágyneműt és a huzatot. Boldogkőváralján az óvoda biztosítja, a szülők hétvégeken
tisztítják az ágyneműhuzatot. Ott, ahol a gyermekek pihennek, csend és nyugalom
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van. Elalvás előtt a gyermekek meghallgatnak egy mesét. A pihenés időpontját
fokozatosan, a gyermekek életkorának megfelelően csökkentjük.
Közvetlen környezetünkben, szerzett tapasztalatok segítségével ismertetjük meg a
gyermekekkel a természeti, társadalmi környezetünket, kialakítjuk a környezet
védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokásokat, segítjük a környezettudatos
magatartás kialakulását.
A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás és a hirtelen növekedés okozta hanyag
testtartást szervezett prevenciós fejlesztő tornákkal, valamint a lábboltozatot erősítő
fejlesztő mozgásokkal javítjuk.
Amennyiben a gyermeknek bárminemű szervi, vagy fejlődésbeli rendellenessége van,
és speciális fejlesztést igényel, az intézményünkben erre lehetőséget adunk (pl.:
logopédia).
Feltétlenül fontos tényező megfelelő szakemberek bevonásával a szülő, az óvónő, a
védőnő, a gyermekorvos, a fogorvos folyamatos szakmai együttműködése, a speciális
gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

3.1.1.1.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan
tisztálkodjanak, mossanak fogat, fésülködjenek és használják a WC-t.
A tisztálkodási eszközökre vigyázzanak, tegyék helyére azokat.
Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a
tisztaságot pedig kellemes állapotnak érezzék.
Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt.
Önállóan döntsék el, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltsenek vizet a
kancsóból.
Megfelelően használják az evőeszközöket a játék és egyéb eszközöket.
Ismerjék a kulturált étkezés szokásait.
Teljesen önállóan öltözzenek, legyenek képesek megválasztani a helyes
öltözködési sorrendet.
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Legyenek önállóak az adott hőmérsékleti viszonynak megfelelő ruházat
kiválasztásában.
Tudjanak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- begombolni.
Tudjanak hajtogatni (szalvéta, terítő, takaró ruházat).
Környezetükben igyekezzenek mindenütt rendet tartani, ismerjék a rendetlenség
megszüntetésének módját.
Megfelelően használják az óvoda épületének egyéb helyiségeit, valamint a
környezet tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök).
Segítsenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben.

3.1.2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés
Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi függőségeinek a kielégítése, az
érzelmi biztonság.
Olyan érzelmi légkör megteremtése a célunk, ami kiegyensúlyozott, tevékenységi
rendszere jól strukturált, és az érzelmi biztonság olyan tapasztalatokhoz juttatja a
gyermekeket, hogy jó együtt lenni, tevékenykedni.
Törekszünk az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése érdekében, hogy már
óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. Az óvodáskorú
gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége, ezért
elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend,
családias, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül, hisz ez olyan alaphangulatot ad,
ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz.
Óvodánkban a gyermekek élettere barátságos, otthonos, esztétikus.
Az otthonosság fokozása érdekében szabadon mozoghatnak a csoportszobában, az
öltözőben, a mosdóban és a folyosón.
Minden csoportnak van hagyomány és szokásrendszere, ezzel mélyítve a gyermekek
összetartozását, együttérzését.
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Szokás és szabályrendszer:
Az erkölcsi érzék kialakulása egyfajta szocializációs folyamat eredménye, a
szokásrend kialakítása, az azokhoz való alkalmazkodás az óvodai erkölcsi nevelés
alapja. Minden óvoda minden csoportja kialakult szokás és szabályrendszerrel
rendelkezik. A megalkotott elvek mentén nevelőtestületünk szem előtt tartja, hogy az
eltérő szokásokat, nyelveket, kultúrákat, életmódokat, műveltségeket, anyagi
lehetőségeket összeegyeztette az együttélés alapnormáival, amelyet minden
gyermeknek meg kell szoknia, hogy biztonságban, nyugalomban együtt tudják tölteni
a napot. A szokás- szabályrendszerben a normák megalapozása, kialakulása és
alkalmazása

nem

egytípusú

gyermeki

tevékenységhez

kötődik,

hanem

a

mindennapok része, áthatja magát a gyermeki életet.
A gyermekek akkor érzik magukat biztonságban, ha a felnőttek vezetik őket, akikben
megbízhatnak, tiszteletet tanúsíthatnak.
Itt az óvodában a stabil szokás- szabályrendszerrel tiszta és állandó értékrendet
állítunk fel, amellyel világos, egyértelmű elvárásokat közvetítenünk.
A gyermekeket ezekkel a szabályokkal védjük, egyben biztonságot is teremtünk
számukra.
Konfliktuskezelés:
Az óvodába lépés megváltoztatja a gyermek magatartását. Egyrészt fejleszti a mások
iránti érdeklődését, segítőkészségét, másrészt lehetőséget ad a versengésre, ez
természetesen összeütközésekre ad alkalmat. A gyermeknek meg kell szoknia, hogy ő
csak egy kis része az egésznek, amelyhez alkalmazkodnia kell. A társas magatartás
alapjait is a családi körben kialakított közösségi viselkedés, szokások teremtik meg.
Ezeket az alapokat felhasználva és fejlesztve építjük ki óvodásainkban a
problémamegoldó és konfliktuskezelő technikákat.
A konfliktusok óvodás korban a gyermek szociális fejlettségi szintjére vezethetők
vissza. Ebben az időszakban a függés-önállóság korszakát éli a gyermek, melyből
alapvető

ellentétek

születhetnek,

de

gyakran

óvodásaink

kapcsolatteremtő

képességének hiányából fakadhatnak a nézeteltérések. Mivel az óvodások még
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modellkövetés útján tanulnak, ezért nagy felelősség hárul ránk felnőttekre, akik utat
mutathatunk a megfelelő problémamegoldás felé. Azonban a túlzott „beavatkozás”
sem segít, nem fejleszti a gyermek problémamegoldó képességét, sőt gátolja annak
megfelelő kifejlődését. Nevelőtestületünk a kompromisszumkereső (közösen
elfogadható megoldás keresése) és a problémamegoldó (a megoldás során mindkét fél
érdekei érvényesülnek) srtatégia alkalmazását támogatja. A konfliktusok megoldása
mindig a benne résztvevő egyénektől függ, és fontos megjegyezni, hogy minden
esetben érvényesülnie kell az erőszakmentesség elvének. Az erőszak ugyanis csak
újabb erőszakot szül, melynek következtében a konfliktus nem tud megszűnni.

3.1.2.1.

Beszoktatás

Az óvónők és a szülők az óvodába érkezést megelőző családlátogatás alkalmával
beszélik meg a beszoktatás menetét, a gyermek jelét és a gyermekkel kapcsolatos
fontosabb tudnivalókat. Az első találkozás az óvodával, annak emberi, érzelmi és
tárgyi környezetével szinte minden gyermek esetében alapvetően befolyásolja a
csoportoz fűződő későbbi kapcsolatát. A gyermek óvodai beilleszkedése, későbbi
szokásainak kialakítása nagyfokú nevelői tapintatot igényel. Bármely életkorban
történik is a beszoktatás, a tapintat, a törődés, a szeretetteljes odafordulás nem csak a
csoport két óvodapedagógusával, hanem az intézmény minden dolgozójával
szembeni követelmény. A beszoktatás első hetében a családból a gyermekekkel
érkező felnőttek igény szerint tölthetik a napjaikat az intézményben. A gyermekek
kedvenc játékaikat, tárgyaikat, biztonságukat fokozó eszközeiket magukkal
hozhatják.
A beszoktatás időszakában az óvónő a szülőkkel együtt teremt nyugodt feltételeket a
gyermek közösségbe történő beilleszkedéséhez, mivel később ez határozza meg
kialakuló érzelmi kötődésüket az óvónőhöz.
Már a beszoktatás ideje alatt is, a tervezett szokásoknak megfelelően végzik a
tevékenységeket, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltat az
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óvónő, természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját
szokásait.
Óvodánkban a bizalom egyaránt fontos a felnőtt-gyermek, és a gyermek-gyermek
kapcsolatban, alapja, feltétele minden emberi együttlétnek. A gyermek-gyermek, és a
felnőtt-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi.

3.1.2.2.

A felnőtt-gyermek kapcsolat jellemzői

Az óvodapedagógus a gyermekcsoport életének irányítója, a dajka és a pedagógiai
asszisztens ennek segítője. A felnőtt - gyermek kapcsolatban az élet első 6 évében
sokkal erőteljesebb az indulati töltés, az érzelmi meghatározó, mint a későbbi és a
kortársi kapcsolatokban.
Az óvodapedagógus, a dajka és a pedagógiai asszisztens mint modell a legfinomabb
szabályozó, feladata, hogy segítse a gyermeket érzelmei megjelenítésében, s erre ő
maga is követésre méltó példát mutat. Szeretetteljes magatartásával meleg, barátságot
sugárzó légkört biztosít a csoport tagjai számára.
Az érzelmi minta átvétele a jelentéstanulás alapvető formája. A felnőtt így válik az
érték- és normarendszer beépülésének korai és leghatékonyabb eszközévé. A
gyermekeknek lehetőségük van minél többször érdeklődésüknek megfelelő
tevékenységet választani, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet,
motivációs állapotot.
A felnőtt és a gyermek kapcsolatában alapvetően fontos követelmény az intézmény
valamennyi felnőtt dolgozójának kommunikációja, bánásmódja, magatartása mely
határozott, következetes, barátságos, szeretetteljes, őszinte, minden gyermek számára
elfogadó, toleráns, tehát minta értékű. Az óvónő segíti a gyermekbarátságok
kialakulását, és úgy formálja, hogy a közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak.
Konfliktushelyzetekben meghallgatja a gyermekeket, úgy mond véleményt a
történtekről, hogy a gyermekek felelőssége erősödjön. Bátorít minden gyermeket,
hogy belső elégedettsége, pozitív énképe kialakuljon.
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3.1.2.3.

A gyermek-gyermek kapcsolat jellemzői

Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt - a
többiekhez hasonlóan - számon tartják, hogy a csoportnak szüksége van rá. A kortársi
kapcsolatok szerepe nagy hatású a szocializációban. Ehhez az óvodai nevelés - a
családi nevelésen túl - semmivel sem pótolható szocializációs színteret biztosít a
kisgyermek számára. Igyekszünk elfogadtatni gyermekeinkkel a másságot, a
különbözőséget, ennek érdekében a Sajátos nevelési igényű, a Nemzetiségi és az
Integrációs Program irányelveit valamint az Esélyegyenlőségi tervben foglaltakat
figyelembe véve integráltan neveljük a hozzánk járó gyermekeket.
A tiszteletadás minden gyermek számára alapvető követelmény. Tisztelet a felnőtt
családtagokkal, az óvoda dolgozóival, a vendégekkel és a csoporttársakkal szemben.
Az együttélés fontos követelménye, a jó csoportlégkör megalapozója a tagok egymás
iránt érzett s kinyilvánított megbecsülése, együttérzése, annak elfogadása és
megértése, hogy különböznek egymástól.
Vigasztalják szomorú, bánatos társaikat, együtt érezzenek velük, játékban
gyakorolják a tapintatos viselkedési formákat.
Gyakorolják a figyelmességet (pl.: ajándékkészítéssel, meglepetés szerzésével, jó
cselekedettel).
Az intézményben számtalan lehetőség kínálkozik a segítségnyújtás gyakorlására.
A gyermekek a csoportban sokszor kerülnek olyan helyzetbe, hogy vágyaikat,
elképzeléseiket azonnal, rögtön csak a társaik sérelmére érvényesíthetik. Ezért fontos
feladat, hogy megtanulják türelmesen kivárni a kellő pillanatot. A türelem a
kisgyermek számára nem jelent lemondást, csak a kívánt tevékenység késleltetését.
Az önfegyelem azonban már kompromisszumot, lemondást is jelent, a gyermeket
hozzásegíti ahhoz, hogy egyéni céljait a csoportnormákhoz alkalmazkodva valósítsa
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meg, ha kell rendezze át elképzeléseit, vagy összeférhetetlenség esetén mondjon le
eredeti szándékáról.
Az óvodai élet gazdag tevékenységrendszere, a társak teljesítményszintje természetes
közege annak, hogy az egyén több dimenzióban is szembekerüljön saját
képességeivel elősegítve ezzel a szokás- és normarendszer megalapozását. Minél
jobban alakul önértékelése, annál fontosabb számára a kudarctűrés képessége. Általa
lehetővé válik az értelmes "belátás" és a viszálykodásmentes csoporttársi
együttműködés.
A gyermek nyitottságára építünk, olyan tevékenységeket szervezünk melyekkel
hozzásegítjük a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét mely a
hazaszeretet és a szülőföldhöz kötődés alapja.
A gyönyörködés, a jóra és szépre való rácsodálkozás alkalmainak és lehetőségeinek
megteremtésével, szervezésével, az eszközök széles körű kínálatával gazdag
tevékenységrendszert biztosítunk a gyermekek motivációja, aktivitása érdekében
Az óvodapedagógus segíti a kezdeményező magatartás érvényre jutását, megteremti a
hangulati és környezeti feltételeket. Gyakoroltatja az esztétikus környezet
felismerését, óvását, alakítását. Olyan anyagokat, eszközöket biztosítunk a
gyermekek számára, melyek elősegítik az esztétikai élmény kialakulását, és
magukban rejtik az egyéni megvalósulás lehetőségeit is. Eszköznek tekinthető ilyen
értelemben maga az emberi hang, énekhang, mozdulat, vagy a tudatosan használt
technika a vizuális megjelenítéshez, a mesekönyv, báb, paraván, vagy akár maga az
énekes játék.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, szükség szerint együttműködünk az
ágazati jogszabályokban meghatározott, speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel.

3.1.2.4.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

Ragaszkodjanak óvodájukhoz, társaikhoz, a felnőttekhez.
Váljék igényükké a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak betartása.
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Szabályok megszegése esetén figyelmeztessék egymást.
Ajánlják fel segítségüket a felnőtteknek, gyermektársaiknak, ha ennek szükségét
látják.
Legyenek képesek együttműködni a közös cél érdekében és örülni a csoport
sikereinek.
Egyéni érdekeiket rendeljék alá a csoport érdekeinek.
Legalább egy társkapcsolattal rendelkezzenek a csoporton belül.
Szívesen tevékenykedjenek a csoport érdekében és érdeklődjenek társaik és a
felnőttek iránt.
A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján fejezzék be.
Legyenek képesek nyugodtan ülni, figyelmesen hallgassák meg a felnőttek és a
gyermekek közléseit.
Viselkedésük legyen tisztelettudó.
Legyenek önállóak a kapcsolatteremtés és kapcsolattartás következő területein:
kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, válaszolás, megszólítás.
Igyekezzenek - a szituációtól függően - elfogadni az alá-, fölé-, és
mellérendeltségi helyzeteket.
Törekedjenek az igazmondásra.
Váljanak szociálisan éretté az iskolába lépésre.

3.1.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
Az anyanyelvi fejlesztés, nevelés

3.1.3.1.

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –
beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabálykövetéssel (a javítgatás
elkerülésével) – az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van, szerves része az
óvodai

élet

minden

mozzanatának.

Beépül

a

gyermek

tevékenységeibe,

megnyilvánulásaiba, társas kapcsolataiba. Alapja a szeretetteljes, szóbeli közlést
kiváltó légkör, mely elősegíti a gyermek természetes beszéd és kommunikációs
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kedvének

fenntartását,

ösztönzését.

Az

óvónő

az

anyanyelv

ismeretére,

megbecsülésére, szeretetére nevel, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések
támogatására és a válaszok igénylésére kellő figyelmet fordít.

3.1.3.2.

Az értelmi nevelés, fejlesztés

Az értelmi nevelés, fejlesztés feladatait tekintve változatos tevékenységek
megszervezésével biztosítjuk a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségét, valamint
igyekszünk felkelteni, fenntartani és kielégíteni a gyermekek egyéni érdeklődését,
kíváncsiságát. Rendszerezzük, bővítjük ismereteiket, s az élmény gazdag, a képzelet
és kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezetben, folyamatosan fejlődnek
értelmi képességeik (az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás, alkotóképesség és kreativitás). Az óvodapedagógus az ismeretek
tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket. Megteremti
annak lehetőségét, hogy a gyermekjátékon, az alkotómunkán, saját tevékenységén
keresztül jusson élményekhez, amelyek felkeltik, és ébren tartják a megismerés
vágyát a tanulás örömét és az átélést.
Az óvodai nevelési

módszerek

segítségével a gyermek

spontán szerzett

tapasztalatainak, ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése történik oly
módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek megismerő kognitív képességei:
 egyre pontosabb, valósághű észlelés,
 figyelemösszpontosításra való képesség,
 gazdag képzeleti működés,
 reproduktív emlékezet,
 problémamegoldó és kreatív gondolkodás,
 alakuló fogalmi gondolkodás.
Minden gyermek képességeit önmagához mérten alakítjuk. Az óvodai Integrációs
Program (IPR) működtetésével a HHH gyermekek fejlesztésére külön gondot
fordítunk. Az óvodai fejlesztésekkel minél hamarabb kívánjuk a hátránnyal érkezőket
felzárkóztatni, egyenlő esélyt adva az iskolai sikerességük biztosításához. Az
iskolába lépéshez szükséges tapasztalatok, alapismeretek és gyakorlati készségek
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kialakítása a cél. A képességek, a tanulás iránti vágy, a belső gondolati képek, a
képszerű, szemléletes gondolkodás, az anyanyelv és a kommunikációs képesség
fejlesztése, mintaadó kommunikációval a magyar nyelv megszerettetése.

3.1.3.3.
A

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

gyermekek

törekedjenek

a

végzett

tevékenységek

összefüggéseinek

felfedezésére.
Próbálkozzanak a változások tartalmának szóban, rajzban való kifejezésére.
Rendelkezzenek problémafelismerő és megoldó képességekkel.
Tudják a figyelmüket rövid ideig ugyanarra összpontosítani.
Szívesen vegyenek részt különböző tevékenységekben.
Segítséggel, rávezetéssel próbálják saját tévedéseiket javítani, ellenőrizni saját
tevékenységüket. Ismereteiket tudják alkalmazni a gyakorlatban is.
A HH és HHH gyermekek is minél hamarabb (ha az adott év augusztus 31-ig
betölti a 6. életévét) váljanak iskolaéretté, normál tantervű iskolában kezdhessék
meg iskolai tanulmányaikat.

3.1.4. Egészségnevelési és környezeti nevelési elveink:
 Az egészséget támogató, biztonságos, tiszta, esztétikus óvodai környezet
kialakítása és védelme.
 Környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása.
 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása.
 Helyes napirend és életrend kialakítása.
 Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása.
 A szabadidő hasznos eltöltése.
 Testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében
 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.
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 Környezettudatos

magatartásformák

kialakítása,

az

energiával

való

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelés.
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3.2. GESZTOR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁK SPECIALITÁSAI

3.2.1. Abaújszántó
JÁTÉK MOZGÁS KOMMUNIKÁCIÓ

Programunk nevelési feladata két alapvetőnek tekintett tényezőre bontható:
 a gyermek legfőbb tevékenységeire
 és az óvodapedagógus eljárásainak elvi megalapozottságára.
A program alapkoncepciójának megfelelően a gyermek fő tevékenységformái:
a játék: a gyermek szabad, élményszerű, kötetlen játékéletének a biztosítása
a mozgás: a széleskörű, gazdagon szervezett mozgáslehetőség felkínálása
a kommunikáció: a beszédkészség fejlesztése, szókincs bővítése, az anyanyelvi
kultúra megalapozása.
E három tevékenységforma nem csak célja, hanem eszköze is az óvodai
nevelésünknek. Ezekbe integrálódik, de a tapasztalatszerzés és a tudatos fejlesztés
szempontjából elkülöníthető két komplex nevelés terület a környezet megismerésére
nevelés és a komplex esztétikai nevelés.
A 3+2 nevelési terület pusztán feladatköreiben kezelhető külön.
A kisgyermekek számára ugyanis folyamatos tevékenységrendszer, amelynek részei
nemcsak összefüggnek egymással, de komplex hatásuk miatt sokoldalúan, az egyéni
jellemzők messzemenő figyelembevételét teszik lehetővé. Biztosítják azt az alapot,
amelyet az óvodapedagógusok tudatos nevelő eljárásaikkal továbbfejleszthetnek,
kibontakoztathatnak.
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3.2.1.1.

JÁTÉK

A programunk fő feladata, hogy sajátos szervezettsége által biztosítsa minden
gyermek számára, hogy az értelmi alapú élmények folyamatos töltekezésével a
gyermek egyéni vágyai és ötletei a kötetlen, széles skálán mozgó játéklehetőségekben
kibontakozhassanak.
Annak a gyermeknek halad jó irányba a fejlődése, aki szabadon, kreatívan használja a
rendelkezésre álló eszközöket, és akinek módja van befejezni a maga választotta
tevékenységeket. Emellett, ha lehetősége nyílik a játszótársak megválasztására együttműködésre vagy elutasításra - a problémahelyzetek és konfliktusok önálló
megoldására, a társakkal való egyezkedésre, akkor szociális fejlődése is biztosított.
Mindezen tevékenységek közben számos kommunikációs helyzet alakul ki, amelynek
a beszéd fejlődésben is fontos szerepe van.
Az

óvodánk

a

legfontosabb

gyermeki

tevékenység

feltételeinek

sajátos

szervezettségével szolgálja a gyermek szabad, kötetlen játékéletét.
A hagyományos óvoda e tevékenységre a csoportszobát és az óvodai játszóudvart
használja. A mi óvodánk kibővítette a lehetőségeket azzal, hogy a csoportszobák
mellett három játszószobát működtet speciális felszereléssel, sajátos feladatokkal
miközben a gyermekeknek közvetlen élettere a saját csoportszobájában marad.
Programunk egyik sajátos jellemzője a játszószobák működése.
A játszószobák célja:
A gyermekek sokirányú személyiségfejlesztése speciális színterek megteremtésével,
tevékenységi körének bővítésével, lehetőségeinek kitágításával kreativitásának,
fantáziájának motiválása, aktivizálása.
A játszószobák pedagógiai feladata:
A gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodó gyakorlási lehetőségek teremtése
zenei, manuális, mozgásos képességek fejlesztése érdekében. A csoportszobákban
természetesen minden lehetőség adott a képességek fejlődéséhez, azonban a
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játszószobák sajátos feltételrendszerükkel különféle, más speciális tevékenységhez
nyújtanak teret, eszközöket a gyermekek számára.
A játszószobai klíma a spontán gyakorlás képességfejlesztő hatása mellett igen
jelentős a gyermek szocializációja szempontjából.
Négyéves kora körül érik meg a gyermek arra, hogy társaival tartósabb kapcsolatot
alakítson ki. Már nem elég neki a felnőtt teljes biztonságot jelentő közelsége, a társ
melletti tevékenység. Ekkor kezd képessé válni arra, hogy társaival eltervezze,
megbeszélje, egyezkedéssel kialakítsa játékát. A játszószobákban kapcsolatba kerül
más csoportbeli gyermekekkel, más csoportok óvodapedagógusaival. Ezáltal kibővül
szocializációjának színtere: a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, az alkalmazkodás
újszerű lehetőségei mind a társakkal, mind a felnőttekkel. Itt minden alkalommal
változik a „csoport” összetétel, mások a csoporthatások, mások az „én-érvényesítés”
körülményei, melyek sajátos módon segítik a gyermek szociális érését.
A játszószobák sikeres működésének feltételei:
A sikeres működéshez körültekintő, átgondolt, összehangolt szervezés szükséges.
Az

óvodapedagógus

tehetsége,

érdeklődése,

speciális

képzettsége

alapján

munkaidejében „párhuzamos pedagógiai tevékenységként” játszószobákban is
dolgozik, csoportja vezetése mellett fel kell vállalnia ezt a munkát. Saját csoportján
kívüli gyermekekkel foglalkozva benyomásokat, tapasztalatokat gyűjthet a más
csoportokban folyó

pedagógiai

munkáról,

megismerheti ezt a gyermekek

tevékenysége, fejlettsége, viselkedése, neveltsége révén.
Az óvodapedagógusok valamennyien aktívan részt vesznek a játszószobák
berendezésében.
A gyermekek számára megkönnyíti az átjárhatóságot, a tájékozódást segíti, a szobák
ajtaja fölé függesztett cégér-szerű ábrázolás.
A játszószobákba történő „átjárás”-hoz minden érintett csoportban „itt vagyok” tábla
található. Ennek célja egyrészt az, hogy a gyermek saját jelével jelezze, melyik
játszószobában tartózkodik. Másrészt valamennyi gyermek észleli, van-e még
lehetősége valamelyik szobába átmenni, vagy megtelt a tábla.
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Ha a gyermek hamarabb visszamegy csoportszobájába, - miután az „itt vagyok”
tábláról levette a jelét- , ha még az időbe belefér, egy másik kisgyermek kirakhatja a
jelét és kimehet az adott játszószobába.
A játszószobák szokás-szabályrendszere:
A játékszobákkal kapcsolatosan kialakított szabályrendszer az óvodapedagógusoknak
határozott keretet jelent az egyébként teljesen kötetlen, rugalmas, spontán pedagógiai
helyzetekben, elfogadása kötelező érvényű óvónőnek és gyermeknek egyaránt. A
gyermek számára biztonságos eligazodást nyújt az újszerű környezetben, segít a
kapcsolatfelvételben, viselkedéskultúrában stb.
Az óvodapedagógusok, a gyermekek naponta váltakoznak, egy-egy gyermek
ritkábban találkozik ugyanazzal az óvodapedagógussal, lényeges és meghatározó a
gyermekek biztonságérzete szempontjából az a követelmény, hogy minden
óvodapedagógus valamennyi viselkedésformát azonos módon várja el.
A játszószobákban folyó gyermeki tevékenységekről írásbeli dokumentációk
készülnek. Valamennyi játszószobában folyó tevékenységekről, játéknaplót vezetünk,
melyben rögzítjük, hogy a gyermekek:
 mit játszottak, milyen tevékenységeket folytattak,
 milyen egyéni ötleteket hoztak,
 ki volt nagyon aktív, kreatív, fantáziadús, ki volt inaktív.
A játszószobák szervezésének elvei:
A játszószobákat középső csoporttól látogathatják a gyermekek, nevelőtestületi
megállapodás alapján heti két alkalommal 40 percre 9:50-től 10:30 óráig.
Csoportonként 5-5 gyermek látogatja az egyes játszószobákat. Szociálisan ekkor
érnek meg arra, hogy ha csak rövid időre is, elváljanak óvodapedagógusuktól és
gyermektársaiktól.
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A játszószobákba való beszoktatás szervezése:
A fokozatosságot szem előtt tartva először saját óvodapedagógusukkal együtt
vesznek rész valamennyien egy-egy zeneszobai, kézműves szobai, tornaszobai
játékban. Közösen ismerkednek meg a játszószobák szokásaival, együtt tanulják meg
az „itt vagyok” tábla használatát. Csak ezután vesznek részt önállóan a játszószobai
tevékenységekben.
Lényeges, kiemelt szervezési feladat a „játszóterek” udvari helyének, használati
idejének megszervezése. Tavasztól őszig minden lehetséges időt a szabadban töltünk.
A gyermek irányultságát, a csoportból a játszószobába lépés gyakoriságát a
csoportszobában írásban dokumentálja az óvodapedagógus.
A jegyzetek lehetnek egyénileg eltérő megoldások. Lényeges az, hogy a feljegyzés
informatív jellegű legyen, mely segíti az óvodapedagógust a gyermek képességeinek
meg – és felismerésében.

Tornaszoba
A tornaszoba működésének célja:
A gyermek természetes mozgáskedvének fenntartása, mozgásigényének kielégítése, a
szervezet általános erősítése, mozgásképességének és állóképességének fejlesztése.
A fejlesztés tartalma:
A nagymozgások összerendezése, egyensúlyérzék fejlesztése, a szerek ismeretével, a
szereken való mozgásformák begyakorlásával biztos, koordinált mozgás fejlesztése,
izomzat erősítése, állóképesség fejlesztése.
Az óvodapedagógusok feladata:
A teret különféle szerekkel berendezni, „körforgalom”- szerűen, úgy, hogy a
gyermeknek szinte valamennyi mozgásforma gyakorlására módja, lehetősége legyen.
A tornaszobában a gyermekek egyéni motivációjuk és szabad választásuk alapján,
kötetlen keretek között, egyéni igényük szerint a szokásrendszerhez alkalmazkodva
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tevékenykednek, mozognak. Az óvodapedagógus segítséget nyújt, feladata a balesetmegelőzés. Az óvodapedagógusok által berendezett teret a gyermek saját ötletével
bővítheti, variálhatja.
A tornaszobában változatos tevékenységeket végezhetnek a gyermekek. Valamennyi
természetes mozgásforma gyakorlása lehetséges, különféle tornaszereken. Így a járás,
futás, mászás, bújás, kúszás, csúszás, labdákkal, botokkal, egyéb kézi szerekkel való
játékok, közös versenyjátékok.
A nevelőértékű, mindenki számára kötelező érvényű tornaszobai szokásrend
kialakítása fontos követelménye a nevelési programnak.
Tornaszobai szokásrend
 A gyermekek belépéskor köszönjenek.
 Megfelelő, mozgásra alkalmas kényelmes ruha legyen rajtuk. Torna cipő kötelező.
 Vegyék fel az „oldaliság” tanulását segítő csuklószalagot.
 Mozgás közben figyeljenek társaikra.
 A szereket egyéni mozgásigényük és képességeik alapján rendeltetésszerűen
használják és a foglalkozás végén tegyék vissza a helyükre.
 Jelezzék, ha valamilyen szükséglet miatt, vagy végleg vissza akarnak menni a
csoportjukba.
 Távozáskor köszönjenek, sétálva menjenek vissza a csoportszobájukba.

Zeneszoba
A zeneszoba működésének célja:
A gyermekek kommunikációs képességének, szocializációjának, fantáziájának,
ritmusérzékének, testséma képességének fejlesztése, érzelmi és esztétikai nevelés.
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A fejlesztés tartalma:
A természeti, társadalmi környezethez kapcsolódó énekek, dalos játékok, versek,
mesék, szimulációs, fantázia, mozgásos improvizációk, drámapedagógiai elemek
gyakorlása.
Az óvodapedagógus feladata:
Általában az aktuális természeti ünnepkör, vagy a gyermekkor sajátos ünnepei adják
a játék keretét, amelyet a gyermekek ötletei, improvizációi módosítnak, bővítnek,
változtatnak, színesítenek. A foglalkozás megkezdése előtt a gyermekekkel
megbeszéli, hogy mit szeretnének játszani.
A zeneszobában változatos gyermeki tevékenységek a jellemzők.
Csoportos énekes játékokat - tervezett tevékenységeket - egyéb közös játékokat
játszanak, eközben ritmushangszert használnak, vagy az óvodapedagógus játszik
hangszeren, vagy mindezek mellett báboznak, mesét-, verset-, zenét hallgatnak,
önállóan mesélnek, verset mondanak. Közvetlen, meghitt, szinte varázslatos
hangulatban játszanak itt a gyermekek az óvodapedagógussal.
A szokásrend kialakításának fontossága a zeneszobai tevékenységekre is érvényes. A
bevezetett szokásokkal segítjük a gyermekeket a fent említett meghitt hangulatnak a
megtalálásában, a „varázslat” megélésében.
Zeneszobai szokásrend:
 Érkezéskor köszönjenek és kispárnára üljenek. Ha már elkezdődött a játék, úgy
kapcsolódjanak be, hogy ne zavarják meg azt.
 Az óvónő ajánlása és a gyermekek kívánságai alapján dalos és kommunikációs
játékokat játszanak, dramatizálnak, báboznak, verselnek, mesélnek.
 A hangszereket önállóan megszólaltathatják.
 Saját szép kivitelű könyvet is hozhatnak magukkal.
 A játék végén tegyék a helyére a hangszereket, a bábokat és egyéb eszközöket.
 Távozáskor köszönjenek, sétálva menjenek vissza a csoportszobájukba.
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Kézműves szoba
A kézműves szoba működésének célja:
A gyermekek ízlésének, befogadó, alkotó képességének, fantáziájának, kreatív
gondolkodásmódjának

kibontakoztatása,

az

esztétikumra

való

érzékenység

kifejlesztése.
A fejlesztés tartalma:
A gyermek önkifejező képességének, kreativitásának megjelenítése, ötleteinek
megvalósítása, technikai elmélyülés, az egyes technikák gyakorlása, kombinatív
alkalmazása.
Az óvodapedagógus feladata:
Gazdag anyag és eszköztár alapján nyújtson választási lehetőséget a gyermek
számára, aki kötetlen keretek között, szabadon valósítja meg egyéni ötletét. Az
óvodapedagógus technikai segítséget ad, a munkához halk háttérzenét biztosít. Ez a
zene mindig „tiszta forrás”, népdal, népdalfeldolgozás, népi gyermekdal, gyermekdal
lehet.
Lényegesnek

tartjuk

mindezt

a

gyermek

érzelmi,

esztétikai

nevelésének

szempontjából, a tevékenységek „érték”-képző erejét hangsúlyozzuk.
A kézműves szobában végzett tevékenységek változatosak.
A legkülönfélébb anyagokat és technikákat alkalmazzák saját elképzelésük szerint, az
alkotás céljával.
A

technikák

begyakorlásával

fejlődik

manuális-,

finommotorikus,

értelmi

képességük, a „belelátás” képessége, vagyis egész személyiségük.
A kézműves szoba sajátos szokásrendjéhez tartozik a fentebb említett „háttérzene”
mellett az „apa-ing” használata. A gyermekektől használaton kívüli „apa-inget”, vagy
„apa-köpenyt” kérünk, melynek ujját levágva, a gyermek belebújva nemcsak ruháját
védi munka közben, hanem érzelmileg is átéli, hogy ő most a felnőtt mintájára
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dolgozik, amikor fúr-farag, szögel, sző, agyagozik, fest stb. Az „apa-ing” külön is
motiválja erre.
Kézműves szobai szokásrend
 Érkezéskor köszönjenek
 Munkaruhába („apa-ing”) érkezzenek.
 A rendelkezésre álló eszközöket önállóan, egyéni képességeik, kreativitásuk
szerint használják. Ötlet hiányában az óvónő tevékenységet ajánl.
 Segítsenek a berendezések, eszközök tisztántartásában.
 Használat után az eszközöket tegyék a helyükre.
 Segítsenek a keletkezett hulladék összeszedésében.
 Távozás előtt mossanak kezet.
 Köszönés után távozzanak.
 Sétálva menjenek vissza a csoportszobájukba.

3.2.1.2.

A mozgás

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek mozogni, tevékenykedni.
További fejlődésükben az óvodáskor egész időszakában is jelentős szerepet tölt be a
mozgás. Számukra az az igazán érthető és feldolgozható információ, amit
megtapasztalhatnak mozgás és tevékenység útján.
A mozgásfejlesztés tartalma
Óvodánk mozgásprogramja három területen teljesíthető:
 a gyermek kötetlen, motivált szabad mozgástevékenységének biztosításával,
 a konkrét fejlesztést szolgáló testneveléssel, testedzéssel,
 ügyességfejlesztő sportprogramok körültekintő szervezésével és
 tornaszoba működtetésével.

35. oldal

Szabad mozgástevékenység:
Cél természetesen a mozgáskedv és a mozgásigény kielégítése. Fontos a tudatos
környezetalakítás elegendő hely és eszköz biztosítása.
Az udvari élet a szabad mozgás legadekvátabb színtere. Az udvaron esztétikus
mászókákkal, eszközökkel, sportszerekkel motiváljuk a játékos mozgásra a
gyermekeket. Változatos sport és játékeszközöket biztosítunk az udvari játékhoz (pl.
labda,

kugli,

karika,

ugrókötél,

egyensúlyozó

szerek,

rollerek,

biciklik,

görkorcsolyák, szánkók télen, medence a nyári időszakban).
A kötelező testnevelés:
Cél a tudatos mozgásfejlesztés és testséma programunk alkalmazása.
Mindennapi frissítő testnevelés.
Ez a mozgás felfrissíti, edzi őket, elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik
fejlődését. Ezt a tevékenységet az óvodapedagógus naponta kétszer szervezi. Egyszer
délelőtt, egyszer délután. Időtartama a gyermekek fejlettségétől függően 10 - 15
percig terjedhet. (Délelőtt legtöbbször zenére szervezünk tornát, délután a még
csoportban lévő gyermekekkel mozgásos jellegű játékot szervezünk.)
Mozgás foglalkozás
Az óvodapedagógus által szervezett kötelező tevékenység. Szervezett testnevelés
foglalkozás heti 1 alkalommal van minden korcsoportban, a második a kirándulás,
vagy úszás, vagy sportverseny.
A foglalkozások levezetésével maximális lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek
egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat.
Különböző nehézségű, differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden
gyermek megtalálja a képességének megfelelő mozgásos feladatot.

Sportprogramok:
Programunkban a sporttevékenység meghatározott szabályok szerinti mozgást jelent,
mely ügyességet és szellemi erőfeszítést kívánó időtöltés.
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A sporttevékenység feladata a gyermekek mozgáslehetőségeinek szélesítése,
mozgáskoordinációjuk és egészségük érdekében a rendszeres és aktív mozgáshoz
való szoktatás. Ezzel elsődleges célunk egy egészséges életvitel megalapozása és a
családi nevelés, a család életmódjának kedvező befolyásolása.
A mozgásfejlesztésben az óvodapedagógus derűs légkört és jó hangulatot biztosít. A
sportprogram kiváltható hetente egy kirándulás szervezésével.
A mozgásfejlesztés feltételei

A hely
Minden csoportszobában van olyan hely, ahol a gyermekek nagyobb mozgást igénylő
játékokat is játszhatnak. Az udvaron általában nagyobb hely van az aktív mozgásra,
ezért ennek minden lehetőségét kihasználjuk.
Az eszköz
A csoportszobákban vannak mozgásra inspiráló eszközök, mint pl.: ugrálólabda,
karika, tornaszőnyeg, egyensúlyozó játék stb.
A speciális tornaszobában minden meglévő eszköz rendelkezésre áll (pl: Greifswald
pad, tornaszőnyegek, polifoam matracok, tornaszekrény, zsámolyok, tornapadok,
bordásfal, gyűrű, húzókötél, lépőkövek, trambulin, karikák, labdák).

Az udvaron

vannak különböző méretű mászókák, csúszdák, padok. A feltételek biztosítása mellett
az óvodapedagógus megtanítja a gyermekeket a sport és a manipulációs eszközök
használatára. Sok mozgásos játékot, labda- és népi játékokat kezdeményezünk. Az
óvónő bekapcsolódik a gyermekek által szervezett és kezdeményezett játékokba - ha
azt igénylik – ötleteivel tovább fejleszti azokat. A szabadon választott tevékenység
közben

célunk

az,

hogy

minden

egyes

gyermeknek

biztosítsuk

azt

a

mozgáslehetőséget, amit szervezete és idegrendszere igényel. A gyermekek mozgását
az óvodapedagógus csak akkor korlátozza, ha az önmagára vagy társaira veszélyes
lehet, vagy zavarja a többiek tevékenységét.
A gyermeknek lehetősége van a nap folyamán bármikor aktívabb mozgás végzésére
is.
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3.2.1.3.

A kommunikáció

Kommunikációnak nevezzük a teljes közlésrendszert, verbális kommunikációnak a
szóhoz kötött kifejezést, metakommunikációnak a szavakon túli, illetve azokkal
párhuzamosan ható, egyéb kifejező megnyilatkozásokat a ruházkodástól a tekintetig.
Minden kommunikációhoz tartozó elemnek üzenete van. Tehát, ha nem akarunk,
akkor is, akaratlanul is, kommunikálunk, közlünk, üzenünk, jelzéseket adunk a
környezetünknek.
A kapcsolatteremtésben és a kapcsolat tartásában a gyermek és a felnőtt számára is
óriási jelentőségű az élőszó, az élőszóbeli kifejezés. A kommunikációs nevelés szoros
kapcsolatban áll az anyanyelvi neveléssel. A kommunikáció valamilyen másik
emberhez való viselkedést, magatartást, viszonyulást jelent. A kommunikáció
alapvető feltétele az egymást meghallgató és az egymáshoz beszélő társak
beszédkedve, beszédkészsége, az anyanyelvi szókincsének használata.
A kommunikációs nevelés célja :
 A kreatív integrációs képesség kialakítása.
 A szocializáció elősegítése, a családi nevelés pótlása, kiegészítése.
 Az iskolai alkalmasság elősegítése, az iskolai kommunikációs kudarcok
megelőzése.
 Egyéni fejlesztés biztosítása, az arra rászoruló gyermekek részére.
 A személyiség pszichés beállítódásának megalapozása az elfogadás, az
együttműködés, önállóság találékonyság, kapcsolatfelvétel, és kapcsolat alakítás
területén.
Óvodánkban a gyakorlás lehetőségeit több formában is megtalálhatjuk:
 A spontán kommunikációs helyzetek, azok a szituációk, amelyben az
óvodapedagógus

-

gyermek,

gyermek

és

kortársai

élethelyzetekben,

tevékenységekben szabadon kommunikálnak. Ennek tartalma és lefolyásának
módja az adott helyzet függvénye.
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 A tervezett, de nem kommunikációs nevelést célzó tevékenységek pl: a környezet
megismerése, formai és mennyiségi viszonyai, esztétikai nevelés.
 Olyan

szervezett

tevékenységekkor,

amikor

kifejezetten

kommunikációs

képességfejlesztés a célunk pl.: beszédtechnikát fejlesztő anyanyelvi játékok, a
beszédértést fokozó gyakorlatok, a kifejező beszéd eszközeit gyakorló játékok, a
köszönés, a bemutatkozás, a megszólítás gyakoroltatása.
Az óvodai érintkezés normái:
 A köszönés: A program egész szemlélete életszerű, természetes magatartást vár el
felnőttől, gyermektől egyaránt.
 A gyermekek egyénileg csókolom"-mal köszönnek.
 A tekintet iránya is fontos. A gyermekeket arra szoktatjuk, hogy mindig
ránézzenek arra, akivel beszélnek.
 Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy nem illik a másik ember szavába vágni,
mindez az együttbeszélés a túlkiabálás kiküszöbölését, a majdani normatív
szerepcsere megtanítását szolgálja.
 A kapcsolattartásnál természetesen használtatjuk az udvariasság nyelvi formáit
(kérem, köszönöm, légy szíves) és nem nyelvi megnyilvánulásait.
 Elutasítjuk a tettlegességet, a durvaságot.
A programunk céljának megfelelően az óvodapedagógus beszéde, kommunikációja
minta az interakciós képességfejlesztés szempontjából. Mivel az óvodás gyermek
elsősorban érzelmi alapon, mintakövetéssel tanul, így fokozottan igaz: hogy az
óvodapedagógus minden megnyilatkozása modellértékű. Egy óvodai légkör
megteremtésében alapvetően meghatározó.
A kommunikációs foglalkozások formái:
Az egész csoportra, kiscsoportra, vagy "négyszemköztire" tervezünk, célszerűen
összekapcsoljuk a helyes viselkedéssel.
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A gyermek számára különösen fontos az óvodapedagógussal való "spontán", meghitt
beszélgetés. A gyermeknek időnként éreznie kell, hogy rá és csak rá figyelnek.
Kedvező erre azaz alkalom, amikor mindkét óvodapedagógus egyszerre tartózkodik a
csoportban. A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, normák stb. elsajátítása
elsősorban mintaadással, gyakorlással, szoktatással történik.
A beszédtechnikai hibákat logopédus segítségével korrigáljuk.
Az intézményünkbe heti 1 alkalommal logopédiai foglalkozáson vesznek részt az 56-7 éves korú beszédhibás gyermekek.
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3.2.2. Boldogkőújfalu, Fony, Gibárt
NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODAI PROGRAM

3.2.2.1.

A Néphagyományőrző Program alapvető céljai

Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődését a
gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkor és egyéni sajátosságok és
az eltérő fejlődési ütem figyelmével (ideértve a különleges gondozást igénylő
gyermek ellátását is.)
A személyiség formálása és egyben szoros bensőséges és igaz kapcsolat létrehozását
a gyermek és a világ között.
Néphagyományőrző programunk keretén belül

nagy hangsúlyt fektetünk a

környezettudatos értékrendszer megalapozására.
Hiszünk abban, hogy már az óvodáskorban le lehet rakni a helyes környezeti
értékrendszer alapjait , a vonzódást a természet, a szülőföld, az otthon iránt , - lehet
fejleszteni a gyermekek természeti ismereteit, környezetvédelmi szemléletét , a
környezeti problémák iránti érzékenységét s azoknak a szokásoknak , viselkedési
formáknak a körét, amelyekre később , felnőttként építhet . Meghatározó szerepet
játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában, valamint a családokéban.
A gyermeki nyitottságra, érzelmi vezéreltségre építve elősegítjük, hogy tudjon
rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és
szépre tisztelje védje és becsülje azt.
A gyermeknek az őt körülvevő külső világot kell
megismernie, felfedeznie, és megértenie a maga egészében. Éppen ezért a gyermek és
környezetének megismerése az óvodai nevelés egészében érvényesülő feladat, általa a
gyermekek tapasztalatokat szereznek a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi
környezetről , annak védelméről s magáról az emberről. Felfedezve a világot olyan
tapasztalatok birtokába jutnak, melyek az életkoruknak megfelelő

biztos
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eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A gyermek közvetlen és tágabb
természeti, emberi, tárgyi környezete rengeteg formai, mennyiségi, téri, minőségi
viszonylatokat

tartalmaz,

ezért

matematikai

tapasztalatait

is

környezetének

megismerése során szerzi.
Célunk a családias környezetben folyó, szeretetteljes, a gyermek érdekeit szem előtt
tartó óvodai nevelés.
Céljaink eléréséhez a néphagyományok felelevenítését, ápolását hívjuk segítségül és
tartjuk szem előtt, sajátos tevékenységi formákkal megvalósítva és kiegészítve a
környezettudatosság céljaival.
A még élő néphagyományok felelevenítése, ápolása, őrzése, ezáltal a magyar nép
tiszteletére tanítás.
A népszokások élményszerű, hiteles óvodai feldolgozása a gyermekek életkori és
egyéni sajátosságainak, fejlettségének figyelembevételével.
A tervezésnél, megvalósításnál mindig szem előtt tartjuk az aktualitás ( évszak,
időjárás, naptári sorrend stb.,) a komplexitás és a fokozatosság elvét.
Az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda életéből, de előzményei és emlékei
illeszkedjenek a gyermekek természetes életrendjébe.
A kismesterségek, díszítőművészet megismerése, alkalmazása keltse fel a gyermek
kíváncsiságát, késztesse cselekvésre, fejlessze alkotóképességét.
A néphagyomány sokrétű, gazdag és színes anyagával való foglalkozás során a
gyermekek ismerjék meg a napi kultúrát, összefüggéseiben lássák, szeressék,
keressék azt. Éltessék tovább népünk hagyományait.

3.2.2.2.

Néphagyományőrzés nevelés feladatai

A mai rohanó világunkban nem szabad megengedni, hogy a még meglévő, köztünk
élő néphagyományok teljesen feledésbe merüljenek. Feladatunknak tartjuk, hogy
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óvodásainkban tudatosan és fokozatosan a már meglévő ismereteikre alapozva
alakítsuk ki, közvetlen és közvetett környezetünkben lévő népi értékeket, az
emberekhez való viszonyukat.
Fontosnak tartjuk a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére hangsúlyt fektetni, hiszen
ezen keresztül juttathatjuk új ismerethez, bővítjük szókincsét, változtathatjuk
szemléletét, alakíthatjuk viselkedését. Biztosítani kell azokat a feltételeket, hogy már
meglévő, otthonról hozott népi ismereteit bővíteni, színesíteni tudja.
A hagyományőrzésből fakadó élmények eljuttatják a gyereket a természettel való
együttérzés harmóniájához és a hagyomány tiszteletéhez. A néphagyomány
tárházából válogatva ,olyan elemekkel gazdagítottuk programunkat, amiket a
gyerekekhez közel lehet hozni ,megfelel életkoruknak,örömteli ingereket ,élményeket
,természeti megfigyeléseket biztosítanak, cselekvésre késztetnek. A népművészet
formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális és tárgyi környezet, az ősi
kultúrában él; ember természet-megfigyelései, világképe beépül az egész óvodai
nevelés folyamatába a néphagyományok, népszokások, ünnepkörök, jeles napok,
évszakok köré csoportosítva.”

3.2.2.3.

A néphagyományőrző nevelés pedagógiai elvei

A régmúlt, a meghitt, nyugodt családias légkört juttatja eszünkbe.
Testvéribb, emberszeretőbb életre emlékezünk.
A feledésbe merült múlt ismereteket, játékokat, mesterségeket csak a néphagyomány
ápolásával tudjuk feleleveníteni, fenntartani, s átadni a következő generációnak.
Népköltészettel, gyermekjátékokkal, kismesterségek művelésével felidézhetjük a
régmúlt emberek hétköznapjait, ünnepeit. Ezeket hasznosítjuk mindennapjainkban.
Közösségteremtő, emberformáló erejének következtében pozitív irányba fejlődhet a
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gyermekek

közösségi

érzése,

erkölcse,

anyanyelvi

ismerete,

beszéde,

mozgáskultúrája, mentális viselkedése.
Megismerkedhetünk régen használt eszközökkel, tárgyakkal, melyek természetes
anyagokból készültek. (ha mód van rá mi is segítségükre leszünk kézügyességük
fejlesztésében, mivel saját kezűleg készítünk játékokat, bábokat, dísztárgyakat
természetes anyagokból (anyag, csuhéj, raffia, gyapjú). Fejlődik esztétikai ízlésük,
igényességük saját munkájuk iránt.
A tudatos és élményszerű hagyományápoló munka megvalósítása érdekében
folyamatosan biztosítjuk a játékosság, az aktivitás a motiváció az életszerűség és a
hitelesség elvének érvényesülését.
Kiemelt terület
Gyermekjátékok, hisz tudjuk, hogy a játék során gyökereinket, kultúránkat
örökíthetjük meg.
Népköltészet, mely az érzelmi nevelésben is nagy segítségünkre van.
Kismesterségek, amelyek segítségünkre vannak a munkára nevelésben, és a
finommotorika fejlesztésében.
Gyermekjátékok
A népi gyermekjátékok általában dallal kísérve, jelennek meg. Ezek a játékok a falusi
gyermekek évszázadokon át sajátos módon alakult kollektív alkotásai.
A gyermekjáték tartalmánál, és formájánál fogva legközelebb áll a 3-6 éves korú
gyermekekhez, érzelmi és képzeletvilágához, kifejezőképességéhez. A népi
gyermekjáték egyszerű, természetes táncos formái felelnek meg leginkább alkatának,
értelmi képességeinek.
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A magyar népköltészet
Versek, mesék kifogyhatatlan tárháza. A mese és a gyermekmondóka azért vált ki
erőteljes érzelmi hatást, mert kifejező, játékos, megformált beszéd, amely tartalmában
és lélektani indíttatásban is egybecseng a gyerek belső igényeivel. Bennük a szépség
változatos megnyilvánulási formáival találkozunk: a bájos, a harmonikus, éppúgy
jelen van költői képeiben és nyelvében, mint a tragikus. Főszerepet kap a csodás
elem. A népmesék énerősítő hatásúak. A mesék a gyermekkor valóságos lelki és
érzelmi színvonalú képekben, eseményekben jelenítik meg, amit mindnyájan elemi
igazságként élünk át, hogy az ember igényli a szeretetet, féli a halált, számára
menedéket csak a másik emberrel történő boldog kapcsolat jelent. Ezért is fontos,
hogy a népmese mindig jól végződik. A gyermek számára megoldást ad.
Kismesterségek
Szövés, fonás, agyagozás, kosárfonás, termésekből állatok készítése, hangszerek
készítése stb. Korunk kezdi újra felfedezni a népi kismesterségek szépségét,
fontosságát. Néhányuk alapjait az óvodában is elsajátíthatják a gyerekek. Könnyű
készíteni – készen is lehet kapni – kisméretű szövőkereteket. A szövésalapjait
gyorsan megtanulják. Legtöbb helyen agyagot is lehet találni. Ha égetőkemencénk
nincs is, a napon is ki lehet szárítani a kész munkát. A mézeskalács sütés fortélyait is
elsajátíthatják a gyerekek. Csuhé-babát, csutak állatot, szár-hegedűt minden gyermek
örömmel készít. Ezeket a feladatokat szívesen végzik a gyermekek, s közben a
kézügyességük finomodik, fejlődik. S nem utolsó sorban már időben megismerik
elődeik életét, munkáját, hiszen ahhoz, hogy a jövőt jól építsük ismernünk kell a
múltat is.

3.2.2.4.

Néphagyományok és népszokások helye az óvodai nevelésben

Azok a népszokások és néphagyományok fordulhatnak elő az óvodai nevelésben,
amelyek megfelelnek a gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az
évszakok változásihoz, az évente visszatérő naptári ünnepekhez. Nem a szereplés,
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hanem a játék öröme, egyedi íze, ami indokolja ezeknek a népszokásoknak az
éltetését.
Az óvodában folyó nevelést csak olyan szemléletmód szabályozhatja, amely
tekintettel van a gyerekek egyéni fejlettségére és alkalmas arra, hogy kialakítsa az
együttéléshez szükséges szokásokat. Mi ennek kereteit a népi hagyományok
felelevenítésével, ápolásával kívánjuk megteremteni. Az a gyermek, aki az óvodában,
olyan külsőségeiben és tartalmában visszatérő élményeket élhet át amelyek a
szülőföldjéhez, otthonához kötik, egy életre szóló örökséget kap.
A természet a népköltészet örökségét. Fejlődését a néphagyomány ápoló
tevékenységek rendszere hatja át és illeszti be az óvodai nevelés folyamatába.
Tapasztalatok szerint az óvodai nevelésben a népköltészeti alkotásokon túl a
hagyományápolás azon területei, tevékenységei illeszthetők be a leginkább, amelyek
nem zavarják meg, hanem szebbé és gazdagabbá teszik a gyermekek életét. Tehát
azok, amelyek a gyerekekből a tevékenység örömét váltják ki, érzelmi többletet
jelentenek a társaikkal és a felnőttekkel való együttélésben. Játékidőben a természetes
anyagok közelsége motiválja a gyerekeket. A gyerek kíváncsiságából fakadóan nyúl a
természetes anyagokhoz: az agyaghoz, gyapjúhoz, fonalhoz, bőrhöz és a fához. Az
anyagok állandó jelenléte cselekvésre készteti, fejleszti az alkotóképességét. Az
elkészült tárgyak, népi gyermekjátékszerek tovább motiválják a tevékenységét,
gazdagítják

a

játékát,

alkotásra

képes

emberré

teszik.

A

mindennapok

tevékenységébe jól beleilleszkedik a játszóeszközök készítése. Az óvónők
segítségnyújtása közben jó alkalom nyílik a beszélgetésre, a népmesék, mondák,
dalok felidézésére. A népszokásokhoz fűzött, az óvónők által elmesélt történetek
hatást

gyakorolnak

erkölcsi

ítéleteik

alakulására,

magatartáskultúrájukra,

viselkedésmódjukra.
Az udvari játékok is bővülhetnek hagyományápoló tevékenységekkel. A természetes
anyagokkal való műveletek mellett a dalos játékok a népi sportjátékok játszására is
sor kerülhet. A dalos játékok a zenei fejlesztésben és az érzelmi nevelésben, a
sportjátékok, az állóképesség és az egészséges küzdőszellem alakításában kaphatnak
fontos szerepet.
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Az óvoda udvara, környéke a séták a kirándulások jó lehetőséget adnak a természet, a
környezet megszerettetésére, az évszakok változásiból fakadó népi időjósló
megfigyelésekre. A gyerekeket a közösen átélt élmények környezetükhöz kötik,
amelynek védelmezőivé válhatnak.
A szülőföld szépségeinek megláttatása, a környezet alakítása, amelyben a gyermek
közvetlenül is részt vehet, alakítja vizuális látásmódját, ez az alap melyre a gyerekek
művészetre nevelését is építeni lehet.
A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek
be a gyermek ízlésvilágába és alapozzák meg magyarsága „kulturális anyanyelvét”.
Az ünnepkörökhöz tartozó jeles napok eseményei maradandó közös élményt adnak,
és a gyerekek számára az ünnepek más tartalmat kapnak.
Az óvodában a néphagyományőrző szemléletben nevelt gyerekek érzelmileg
gazdagabbak, értelmileg fogékonyabbak, biztonságérzetük nagyobb. Hazájukhoz,
annak néphagyományaihoz ragaszkodó emberekké válnak. Gyermekszerető és
tisztelő pedagógiával neveljük a jövő nemzedékét, hogy sikeres, embertársai
környezetét, nemzetét szerető, hagyománytisztelő, természetvédő emberré váljon.
Szervezett nevelőmunkánk során játszva, játékba ágyazottan nyújtsunk sokrétű
ismereteket, tapasztalatokat, biztosítsunk széleskörű tanulási lehetőségeket.

3.2.2.5.

Az anyag kiválasztásainak szempontjai

A jeles napokhoz, ünnepekhez, ünnepkörökhöz valamint az emberélet, gyermekélet
fordulóihoz, ünnepi alkalmaihoz fűződő népszokások közül azokat válogattuk ki,
amelyek megfelelnek az óvodáskorú gyerekek általános és speciális fejlettségének,
amelyek cselekménye eljátszható és értékes szokásköltészeti alkotás fűződik
hozzájuk és a környezettudatos értékrendszer megalapozását is szolgálja. Az év során
öt ,,Természetóvó Zöld Jeles Napot”is beiktattunk és olyan jeles napokhoz köthető
természeti megfigyeléseket melyek a környezeti nevelés indukciós bázisát képzik.
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A népszokásokat egy nevelési évre terveztük, és évszakonként csoportosítottuk,
figyelembe vettük az évszak és a hónapok adta aktualitásokat (teljes tervet egy
nevelési évre készítettünk, de az anyag bősége miatt még kétévi ajánlási tervet is
elkészítettünk).
A szokásköltészeti alkotások közül főképpen az énekes, mondókás és dramatikus
játékokat válogattuk.
A zenei példaanyagok kiválasztásánál az ének módszertanból ismert zenei
szempontokat vettük alapul és egy részüket az ÉNO- ból válogattuk, hogy ezzel is
hozzájáruljunk ahhoz, hogy „gyökere” megfelelő tapasztalati anyag legyen ezeknek
az énekes mondókás játékoknak, másrészt új szokásénekekkel, mondókákkal illetve
dramatikus játékokkal egészítettük ki a jelenlegi anyagot.
A választás lehetőségének biztosítása érdekében többféle népszokást illetve
szokásköltészeti anyagot gyűjtünk össze.
Az irodalmi művek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy témájuk, hangulatuk
formai jellemzőik alapján kapcsolódjanak az adott zenei hagyományhoz vagy
kézműves tevékenységhez illetve természeti jelenségekhez és népszokásokhoz.
A kézműves tevékenységek, kismesterségek tervezésénél is mindig szem előtt tartjuk
az aktuális témát. A mesedramatizálás, a dalos játékok eszközeit igyekszünk
természetes anyagokból a gyermekek közreműködésével elkészíteni, vagy ha
módunkban áll eredeti eszközöket használni.

3.2.2.6.

Az anyagkiválasztás rendszerezése

Programunk abból indul ki, hogy a népi dalos játékok, táncok, mesék, versek,
manuális tevékenységek, a természet évenként ismétlődő változásai bonthatatlan
egységben élnek. Ez az egység abban is megmutatkozik, hogy a természet változásait
követő ünnepek, az emberi élet fordulói mindig meghatározott mondandóval és
cselekedettel jelennek meg.
A

mindennapi

élet

és

a

jeles

napok

néphagyományainkban

szorosan

összekapcsolódnak.
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Ezért tartottuk célszerűnek anyagunk rendszerezésénél az év ünnepköreinek
évszakokhoz fűződő lebontását.

3.2.2.7.

Az év ünnepkörei
ŐSZI ÜNNEPKÖR

A természet fokozatosan megkezdi téli pihenését, készülődését. Megjelennek a
hozzánk költöző madarak, a nálunk élők melegebb vidékre költöznek. Elkezdődik a
lombhullás. A békák, halak a föld alá, a víz alá az iszapba húzódnak. Az ősz a nagy
munkák, betakarások ideje. Ekkor folyik az őszi gyümölcsök szedése, zöldségfélék
kiásása, az őszi szántás, kukoricatörés. Ezeket az ismereteket a környezeti
nevelésben, a szabadidőben, irodalmi nevelés során feldolgozzuk a gyermekekkel.
Ezekhez kapcsolódnak az énekes népi gyermekjátékok, mondókák.
Szeptember: Szent

Mihály

hava,

(Lőrinc

nap,

Kisasszony

napja,

Mihály

nap)Takarítási világnap
Október: Mindszent hava ( Ferenc nap,Teréz napja,Gál napja, Farkas nap,Simon
nap)Állatok világnapja
November: Szent András hava( Ferenc nap,Teréz napja,Gál napja, Farkas nap,Simon
nap)
Mihály - napi vásár
A gazdasági év kiemelkedő őszi eseménye a vásár. Az ősz jeles napjai közül Mihály
napja híres vásárnap volt. A vásári sokadalomban mindent lehetett kapni, a gazdák
állatokat adtak – vettek, a mesteremberek portékájukat kínálták. Lánynak – fiúnak
egyaránt járt vásárfia pl. fakard, mézesbáb.
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Óvodánkban a vásárra készülnek a gyermekek, mézesbábot sütünk, rongybabát,
csuhé- babát készítünk. A „vásáron” eladhatják portékáikat a szülőknek – az árából
gyümölcsöt vásárolunk a boltban.
Szüret
Az őszi munkák sorában kiemelkedő a szőlő szüretelése. A gazda családja, a
rokonok, a szomszédok összegyűltek a szőlőben, majd jó hangulatú tevékenység
kezdődött. Beszélgettek, daloltak tréfálkoztak, de mindannyian tették a dolgukat. Az
asszonynép szedte, a férfinép szállította, szapulta, préselte a szőlőt. A gyerekek
érdeklődését, természetesen felkeltette a felnőttek szüreti tevékenysége. Ma sincs ez
másképp, szívesen vesznek részt a családi szüreteken. A jókedv, az édes szőlő, a
sokadalom motiválja őket. Szívesen utánozzák ezt a vidám tevékenykedést. Az
óvodában is örömmel játsszák a szürettel kapcsolatos játékokat.

Kukoricafosztó
Nélkülözhetetlen őszi társas munka volt, amit tengerihántásnak is neveztek. Sok
helyen a gazdák már Szent Mihály nap után hazahordták a kukoricát zsákokban,
szekéren. Fosztásra meghívták a falu lányait, legényeit. Este a tehetősebbek még
zenéről is gondoskodtak, hogy az egybegyűltek nagyobb kedvvel dolgozzanak. Ahol
nem szólt a zene ott sem maradhatott el a vidám nótázás. A gazdaasszony feladata a
vendégek kínálása volt. A kisebb gyerekek a felnőttek mellett játszottak, csuhébabát
készítettek. Az idősebb gyerekeket ráültették egy-egy kukorica halom tetejére és
segítettek a fosztásban.
Ezt a tevékenységet az óvodában összekötjük a csuhé- baba, csutka állatok
készítésével.
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Fonó
A fonás ősi női munka volt. A férfiember szerepe az eszközök készítése. Fonni
férfiembernek sohasem illett. Aki férfi létére guzsaly talpára ült s fonogatott, könnyen
tréfa tárgya lett. A nők fonták meg a fonalat kenderből, vagy gyapjúból, ebből szőtték
a ruhákat, ágyterítőket, a stafírungot.
A lányok a csapatos fonóba járást az estébe hajló délután kezdték meg. Nem
egyszerre indultak el, kettesével – hármasával szállingóztak be. A közös megjelenés
kötelező volt. Ha valaki elmaradt felkeresték és elcipelték a fonóba. Társas szokás
lévén nem folyhatott le csendben, szórakozás, mulatság nélkül. A fonó volt a lányok,
legények párválasztásának, szórakozásának és közös énekes játékának egyik fő
színhelye.
Ennek az ősi munkának a felelevenítése közben a gyerekek megtanulhatják a fonás,
szövés alapjait. Fejleszti kézügyességüket és a közösségi érzést erősíti.

TÉLI ÜNNEPKÖR
A téli ünnepkör, talán a leggazdagabb szokáshagyománnyal rendelkezik. Az Adventi
várakozás, készülődés, szorosan hozzátartozik az óvodai élethez.
Miklós napján egy Mikulás ruhába öltözött személy látogat el az óvodába és a
gyermekeknek ajándékot ad, akik ezt versekkel, énekekkel köszönik meg.
Az óvodában a Karácsonyt is megünnepeljük, de ez a hagyományokhoz híven
megmarad családi ünnepnek. Az óvodai mindennapok légkörét áthatja a várakozás, a
szeretet és békesség. A vízkereszt és a gyertyaszentelő a felnőttek ünnepe, nem
kapcsolódik szorosan a gyermekekhez. Hozzájuk a Luca napja és a Farsangi időszak
szokása áll közelebb.
December: Karácsony hava ( Borbála napja, Miklós Ambrus és Luca napja )

51. oldal

Január: Boldogasszony hava ( Piroska napja, Fábián és Sebestyén ,Vince és Pál
napja)
Február: Bőjtelő hava ( Balázs, Dorottya, Bálint, Zsuzsanna és Mátyás napja )

December 6. Miklós (Mikulás) napja
Szent Miklós püspök emléknapja. A III. században élt Szent Miklós püspök jó
cselekedeteire vezethető vissza. Az alakoskodó ünnepek sorába tartozó ma is élő
népszokás.
Minden évben várják a gyerekek a Mikulást, aki ajándékot hoz nekik. Cserébe saját
készítésű meglepetést adnak a Mikulásnak. Versmondás, dalolás kapcsolódik ehhez
az ünnephez is. Az előkészületek nagy örömet, várakozást jelentenek.

December 13. Luca napja
Ehhez a naphoz sok hiedelem és várakozás kapcsolódik. Többségük a régi pogány
napfordulás varázslatokból származik. A magyar néphit szerint kétféle Luca létezik: a
jóságos és a boszorkányos.
Jellemző szokásai a Lucaszék készítése, Luca – búza vetése, kotyolás. Ezen a napon a
fiatal legények „kotyolni” jártak. Házról – házra járva mondták el a mondókáikat,
melyek a háziaknak szóló köszöntők voltak. Ezt a szokást az óvodában is
felelevenítjük.
Karácsony
A kereszténység legszebb, legbensőségesebb ünnepe, ekkor ünneplik

Jézus

születését. Karácsony előtti estéken házról – házra jártak a betlehemesek. Sok szép
szokás fűződik az ünnephez: kinyílt cseresznyeág, hajtatott búza, karácsonyi
megterített asztal (morzsaszedés) mézeskalácssütés, díszek készítése. Az óvodában –
akárcsak a családokban a karácsonyi előkészületekhez hozzátartozik a csoportszobák
díszítése, az azokhoz tartozó helyiségek alkalomhoz illő takarítása. Az András – nap
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utáni első vasárnapra elkészülhet az adventi koszorú a négy gyertyával. A
meggyújtott gyertyák jelzik az ünnep közeledtét, megszépítik a karácsonyvárás
hangulatát. Közös a mézeskalácssütéssel, karácsonyfa díszek és ajándékok
készítésével, a karácsonyfa díszítésével betlehemes játék eljátszásával varázsoljuk
emlékezetessé a gyermekek számára ezt a szép ünnepet.

Farsang
A farsang a gyermekek számára a készülődés időszaka, az óvodás gyermekek már
emlékeznek az elmúlt évekre, felelevenítik élményeiket, sokat beszélgetnek az
álarcos mulatságokról. Már Dorottya naptól / február 6. / ébresztgetjük a farsangi
hangulatot.
Egyik leggazdagabb szokáshagyomány a farsangi ciklushoz fűződik. Szokás és
hiedelemvilágából bőven válogathatunk és ezek közül minél többet ismertessünk meg
a gyerekekkel. Hosszú időszak ez: január 6–tól, vízkereszttől a február végére eső
hamvazószerdáig tart. Az egész falut átfogó nagy mulatságot valójában csak farsang
utolsó három napján tartottak. De sok vidámságot hoztak a farsangi esték korábban
is: lakodalmakat, disznótorokat, névnapozást, fonót.
A farsang a középkorban jellegzetes városi ünnep volt. Csak később vált falusi
szokássá, kibővítve a farsangvégi bálozást alakoskodó játékokkal, egyéb rítusokkal.
A farsang eredetileg évkezdő ünnep volt, ahol a vidámság kötelező, mert
meghatározza az egész esztendőt, és ezzel kapcsolatban számos bőségvarázsló,
termékenységvarázsló rítus épült a szokásba.
Az évkezdő szokásoknál minden kultúrában kötelező a fesztelen vidámság a máskor
betartott viselkedésnormák kicsúfolása, hibák nevetségessé tétele, illetve a közös
mulatás, csoportos együttlét, bő étkezés. A farsangtól tehát semmi sem idegen, ami
tréfás, ami bőséges termékenységre utal, ami megújuló életet jövendöl. A farsang a
tavasz ősi örömünnepe. A jó termést szolgáló varázslás sem hiányzott. A fánk
zsírjával megkenték az ekevasat, morzsáját a kertbe szórták. Tánc közben magasra
ugráltak, hogy magasra nőjön a búza. Vasárnaptól kedd éjfélig csupa nevetés volt a
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falu. Jelmezes csoportok mulattatták a farsangolókat. Az asszonyok férfiruhában, a
férfiak állatmaszkokban, bőrökben alakoskodtak, összekormozták, ijesztgették az
asszonyokat. A gyermekek, fiatalok maskarában nagy zenebonával végigjárták a
falut. Nyársukra, kosarukba szalonnát, tojást, kalácsot kértek, amit együtt
lakmároztak be. Egy férfit szalmaköteggel medvének öltöztettek be, láncon vezették,
táncoltatták. Farsang farkán csak a pártában maradt lányok és legények voltak
szomorúak. Várhattak még egy évig, hiszen a tavaszi és nyári dologidőben nem volt
szokás lakodalmazni. A rönkhúzást, tuskóhúzást olyankor rendezték meg, amikor a
faluban az esztendő során nem volt lakodalom. A legényeknek, lányoknak kellett
húzniuk a rönköt. A maskarás násznép annak rendje és módja szerint eljátszotta a
lakodalmat. Összeadták a rönkre ültetett álarcos vőlegényt és menyasszonyt.
Húshagyó kedden éjszaka kisúrolták a fazekakat, hogy a zsíros ételeknek nyomuk se
maradjon. Hamvazószerdával megkezdődött a húsvétot megelőző negyvenhat napos
böjt. Ez időben a lányok egyszerűbb, sötétebb ruhákban jártak, tilos volt a dalolás, a
tánc. A hiedelem szerint, aki mégis mulatott, annak elverte a jég a vetését. A
gyerekek csak a böjti játékot játszhatták, naphívogatókat, esőhívogató, hidas- játékot.
Óvodánkban megemlékezünk a farsangról hol nyitott, hol zártkörű rendezvényen. A
gyerekek maskarába öltöznek, énekelnek, táncolnak, esznek – isznak. A farsangi
mulatság a legjobb alkalom a táncra.

TAVASZI ÜNNEPKÖR
A tavasz a természet ébredésének időszaka, lassan zöldülni kezd az erdő, a mező,
megszólalnak a madarak, folyamatosan nyílnak a vadvirágok is. Az erdőben az
emberek új csemetéket ültetnek, a kertekben fákat oltanak, metszenek. A
szántóföldeken vetnek, a mezőkre kihajtják az állatokat.
Március: Böjtmás hava ( Sándor, József, Benedek napja )Víz világnapja
Április: Szent György hava ( Tibor, György, Márk napja )Föld napja

54. oldal

Május: Pünkösd hava (Pongrác Szervác Bonifác,Orbán napja )Madarak és fák napja
Kiszehajtás, villőzés
Régi Virágvasárnapi népszokás. A Kisze leves aszalt gyümölcsből, korpából készített
böjti leves. Szokás volt a kisze – hajtás a megunt téli levesnek és a dermesztő, hosszú
télnek jelképes kiűzése. A lányok egy nagy szalmabábut, a Kiszebábut menyecske
ruhába öltöztettek, majd levetkőztették. A kiszehajtás után a földíszített, szerencsét
hozó fűzfaággal, a villővel járták végig a falut. A házak előtt álló gazdaasszonyok
letörtek egy – egy ágacskát, majd a lányoknak tojást adva jókívánságokat mondtak. A
kiszehajtás és villőzés szokásának felelevenítéséhez a szülők segítségét is kérjük. A
kiszebáb patakban történő elúsztatása után a gyerekekkel végiglátogatjuk a szülőket.
Kis versike kíséretében adományokat gyűjtünk az óvoda részére.
Húsvét
A kereszténység legnagyobb ünnepe Krisztus feltámadása. A böjt után Húsvét napján
ettek először húst.
Ma is élő szokás a sonka, a tojás, a kenyér, a kalács húsvéti megszentelése,
elfogyasztása.
Húsvét hétfőn még mindig szokás az ország több vidékén a locsolás. Napjainkban a
lányok patakba mártása, vödör vízzel locsolása kölnivizes megöntözéssé alakult.
Az óvodai húsvéti készülődés egyik lényeges eleme a tojásfestés, locsolóvers tanulás.
A nagyobb lányok viasszal tojásokat írózhatnak vagy levélrátéttel festhetnek.
Pünkösd
A keresztény egyház egyik fő ünnepe, amely a húsvétot követő ötvenedik napon
kezdődik. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat / i.
sz.325 / határozata óta. A május 10. és június 13. között mozgó ünnep alkalmasnak
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bizonyult a tavaszi és a nyári napforduló európai szokásainak és hiedelmeinek
továbbélésére.
A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások: az ügyességpróbákkal egybekötött
pünkösdi királyválasztás, a lányok, legények falufeljáró köszöntése. A pünkösdi
királyság a pünkösdi ünnepkörhöz fűződő alakoskodó szokás.
Európa jelentős részében a középkor óta választanak pünkösdi királyt. A pünkösdi
királyt

versenyjátékokkal,

főleg

lóversenyekkel,

bikahajszával,

bothúzással,

gúnárnyak szakítással választották. Egy évig a legények vezetője, bírája volt,
hivatalos minden lakodalomba, összejövetelre. A legények engedelmességgel
tartoztak neki. Míg a régebbi adatok versennyel választott királyról szólnak, a XIX.
századtól a pünkösdi király és királyné együttes megjelenéséről, házaló,
adománykérő köszöntéséről szólnak a feljegyzések.
Dunántúlon és Szeged környékén kiskirálynét választanak és kísérnek a leányok a
házához, föléje tartott kendő alatt, vagy letakarva. A kendő alatt kísért királynét az „
Elhozta az Isten…. „ kezdetű ének végeztével fel szokták emelni és ilyenkor
elmondják az ősi bőségvarázsló mondókát. A letakartakhoz az ének végén odamegy
a háziasszony és kitakarja, megdicséri, vagy éppen kicsúfolja, ha nem szép a
lánykoszorú, de ezután a köcsögjükbe vagy kosárkájukba pénzt tesz ajándékként. A
századforduló idején lisztet és tojást adtak a pünkösdölőknek. Mikor befejezték a
lányok a házakhoz való járkálást, ebből készítettek nekik ételeket, ezt elfogyasztották
azután daloltak, táncoltak, hiszen fiatalok voltak. Ezen szokásanyag jól használható
az óvoda nagycsoportjában, hiszen ennek énekes népi játékanyaga gazdag és az
életkori sajátosságoknak megfelelő hangfekvésben énekelhető, ráadásul jól
dramatizálható, sokszereplős szokásanyag. Jó alkalom különböző versenyjátékok
lovasverseny, versenyfutás ügyességi játékok játszására.
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NYÁRI ÜNNEPKÖR
Nyáron teljes életét éli a természet. Növekszenek a kicsi állatok a ház körül az erdőn
és a mezőn. Érik a gyümölcs a kertekben és az erdőben. Az emberek számára egyre
több munkát ad az érő termések betakarítása, és az aratás. A nyár a nagy munkák
időszaka.
Június: Szent István hava ( Medárd,Barnabás és Péter-Pál napja )
Július: Szent Jakab hava ( Sarlós Boldogasszony,Jakab,Anna napja )
Augusztus: Kisasszony hava ( Újkenyér ünnepe )
A nyári ünnepkör két fontos, ma is erősen élő hagyományunk a búcsú és a Szent
István napi ünnepség.
Búcsú
Általában az adott falu védőszentjének napján zajlik. E napon az emberek meghívják
rokonaikat, barátaikat, délelőtt együtt mennek a templomba, amit evés – ivás követ. A
délutánokat beszélgetéssel töltik majd este táncmulatságba, mennek. Fontos még a
búcsúfia vásárlása a családtagoknak (mézeskalács, olvasó, szentkép, édesség). Igaz,
hogy ez az ünnep családi körben zajlik, de fontos beszédtéma a gyerekek körében.
(előtte: ki milyen ruhát vesz fel, utána: ki milyen búcsúfiát kapott vagy vásárolt).
Szent István ünnepe (augusztus 20.)
Szent István király a magyarok első királya volt, a pogány magyarok megtérítője.
Ezen a napon már az új búzából sütik a kenyeret. Több helyen szokás a búzakoszorú
készítése, amely az aratás végét, az újkenyér ünnepét jelképezi.
Az óvodában is megjelenhet a búzakoszorú Szent István emlékezés.
A gyerekek nagyon szeretik a meséket különösen az „igazi„ királyokról szólókat.
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Az emberi élet főfordulóihoz, ünnepi alkalmaihoz fűződő népszokások az
óvodában
Születésnap (születés)
A gyerekek születésnapját az óvodában is megünnepeljük A barátok ajándékot
készítenek egymásnak Az ünnepeltet az ünnepi asztalhoz ültetjük, meggyújtjuk a
gyertyákat és énekkel verssel köszöntjük fel, teljesítjük kívánságait ( kérhet énekes
játékot, kedvenc verset mesét).
Névnap (keresztelő)
Az

óvodába

érkező

gyerekeknek

már

van

bizonyos

tapasztalata

a

névnapköszöntésről, a névnap mibenlétéről, hiszen elválaszthatatlanul hozzátartozik a
név viselőjének életéhez. Ezért az sem véletlen, hogy a névnapok megünneplése
csoportunkban szerves része a hagyományok, ünnepek rendszerének.
Anyák napja
A naptárban a jeles napok sorában hiába keresnénk az anyák napját, mégis
mindnyájan tudjuk évenként megismétlődő, állandó időpontját – május első
vasárnapja.
Ezen a napon köszöntjük az „anyaszívű” asszonyokat: az anyákat, a nagymamákat.
Az óvodában is első helyen szerepel a hagyományos ünnepek sorában amelyre az
óvodapedagógusok és a gyerekek egyaránt nagy szeretettel készülnek.
Gyermeknap (játszó)
Május utolsó vasárnapja szintén családi ünnep, a világ miden gyermekének
ünnepnapja ezért a nap elnevezése „nemzetközi gyermeknap”. A gyermekek ünnepén
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a felnőttek mindenütt változatos, színes kulturális programokkal, különböző verseny
és ügyességi játékokkal, apró figyelmességekkel teszik emlékezetessé a gyermekek
számára ezt a napot.
Egy régi hagyomány a „játszó” játékaival színesebbé tesszük a gyermeknap
programját. A gyermekek ünnepéhez a játszó elsősorban játéktartalma miatt
kapcsolható. A játszó a falusi fiatalok találkozóhelye, játékaik, ismerkedésük és
ezeket szervező szokások fóruma.

Használatának rendje nem szabályozott, de

találkozásaik mindig szokásszerűek. Általában tavasztól őszig, rendszerint vasárnap
délután vecsernye után kezdődik és sötétedésig tartottak. Helye a falu központi tere,
széles utcája, a falu melletti rét és hidak környéke, kocsmaudvar voltak. A fiatalság
különböző korosztályai vettek rész a játszón, de szinte az egész falu népe jelen volt.
A legények főként labda- és különböző ügyességi játékokat játszottak, a lányok
kedvenc tevékenysége pedig az énekes játék volt, amihez gyakran társult karikázó. A
játszó a maga korában a naptári év meghatározott időszakában, spontán szerveződő,
de közösségi szokások által szabályozott, a társadalmi fejlettségének megfelelő
tartalmú, kulturális szórakozási fórum volt a szabad ég alatt. Nemzedékrőlnemzedékre biztosította a népi játékok, a népi táncok, valamint egyes ünnepi
szokások, közösségi viselkedési formák spontán hagyományorzódását.

3.2.2.8.

Kismesterségek kézműves tevékenységek az óvodában

Kézművesség és díszítőmunkák
 Agyagozás
 Nemezelés
 Hímezés
 Fonás
 Szövés
 Anyaggal való munkák
 Népi gyermek játékszerek készítése
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 Növényből készült játékok
 Vesszőfonások
 Gyermeki zeneeszközök
 Babák
 Sárkánykészítés
Jeles napok jelképei
 Húsvéti tojás
 Május fa
 Adventi koszorú
 Mézeskalács
Óvodai

nevelésünkben

tevékenységeinknek,

a

hagyományok,

mindennapjainknak.

Az

népszokások
óvoda

keretet

természetes

adnak

közege

a

hagyományőrzésnek, mert a népi kultúra gyermektől-gyermekig, óvónőt-óvónőig,
szájról-szájra hagyományozódik, és a modern világgal ötvöződve tovább él, s a mai
gyerekek is megtanulhatják benne a szépséget, az örömöt és a követendőt.

60. oldal

3.2.3. Boldogkőújfalu, Fony

„ZÖLD ÓVODA”

A

környezettudatos

értékrendszer

megalapozására,

környezeti

nevelési

tevékenységrendszer működtetésére:
Cél a környezettudatos értékrendszer megalapozása.
A

környezettudatosság

a

szűkebb,

vagy

tágabb

környezettel

kapcsolatos

tájékozottságot, érzékenységet és a tudatos felelősség vállalását fejezi ki. Célunk a
környezeti nevelési tevékenységrendszer hatékony működtetése, ellenőrzése, annak
folyamatos fejlesztése.
A környezettudatos életvitel és cselekvőkészség kialakításáért és fenntartásáért:
 kidolgozzuk a környezeti nevelés munkatervét, részletezzük annak
tevékenységrendszerét, és azt az intézményi alapdokumentumokhoz
illesztjük,
 azonosítjuk

partnereinket,

feltárjuk

igényeiket,

együttműködünk

a

környezeti nevelés munkatervének megvalósítása során,
 megteremtjük a feladatok elvégzésének személyi, tárgyi, financiális
feltételeit,
 törekszünk arra, hogy a gyerekek az ismeretszerzésen túl begyakorolják a
környezettudatos magatartásformákat,
 a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás lépéseit rögzítjük, az
eredményeket dokumentáljuk,
 a Zöld Óvoda címre pályázunk.
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Környezeti nevelési hagyományok
A környezeti nevelés jelen van az óvodai életet valamennyi területén. Általa a
gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi
környezetről olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő
biztonságos eligazodáshoz nélkülözhetetlenek. Segíti a gyermekek irányítottan és
spontán szerzett tapasztalatainak feldolgozását.
Fejleszti a megfigyelőképességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, emlékezetüket.
Olyan szokások, szabályok alakíthatók ki, melyek a környezettudatos viselkedés
alapjait jelentik.
Koncepció területei:
 az

évszakokhoz,

hónapokhoz,

jeles

napokhoz,

nevekhez

köthető

néphagyományok, megfigyelések, tevékenységek, népi időjóslások
 Az

intézmény

környezeti

nevelésében

környezettudatos

kritériumok,

tevékenységek
 Új nevelési módszerek
 Környezettudatos tevékenységrendszer működtetés
 Környezetkímélő anyaghasználat
 Víz- és energiatakarékosság
 Helyes Közlekedésre nevelés
 Intézményi rendezvények
 Kommunikáció, kapcsolatok, érdekérvényesítés, nyilvánosság
(A környezettudatos értékrendszer megalapozására, környezetvédelemre, környezeti
nevelési tevékenységrendszer működtetésére tett lépéseinket az 5.számú mellékletben
található

,,ZÖLD

KONCEPCIÓ”

és

a

KÖRNYEZETVÉDELMI

MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE tartalmazza részletesen.

62. oldal

3.2.4. Boldogkőváralja
ÓVODAI NEVELÉS JÁTÉKKAL, MESÉVEL

3.2.4.1.

A Játékkal, mesével program jellemzői

A program tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és
fő tevékenységi formáira a mozgásra, játékra és mesére alapozva szervezzük a főbb
nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program
nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől
az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája
határozza meg.

3.2.4.2.

A játék

A játék fejlődése a fejlődés egészének tükre. A játék elválaszthatatlan a mozgástól
vagy éppen a szociális keretektől, személyektől. Teljes mértékben összedolgozódik
a korai tanulás folyamataival, mert sajátos dinamika jön létre, ahol a gyermek
idegrendszere pontosan szabályozza, hogy miből mit, mennyit, újat-e, vagy a
biztonságot nyújtó ismeretet preferálja az adott pillanatban. Mivel a játék, munka és
tanulás egyben, éppen ezért próbáljuk a mindennapjainkat ezen elsődleges gyermeki
tevékenység köré építeni. Eszközt, helyet, időt és biztonságos, inspiráló légkört
teremtve minden lehetőséget biztosítani ennek a sokoldalú, élményszerű
kibontakoztatására.
A mi szemléletünkben az egészséges, harmonikusan fejlődő gyermekek esetében
tehetséggondozást, az egyéni szintek kibontakoztatását, a kreatív önkifejezés
fejlődésének lehetőségét jelenti. Programunk a játékot tekinti a tanulás elsődleges
keretének. Ezért napirendünkben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt tartva
a párhuzamos tevékenységeknek helyet adunk, ennek jelentős szerepe van abban,
hogy a játékra fordított idő hosszabb és egybefüggő legyen.
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A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónő által kedvezményezett
játék. Eltérés az óvónő szerepében található:
1. Szabad játék
Amikor az óvónő biztosítja a gyermek számár az önállóságot, szabadságot a
Játéktevékenység kiválasztásában,
Játékeszközök megválasztásában,
Társak megválasztásában,
Gyermeki elgondolás megvalósulásában,
Játszóhely megválasztásában és kialakításában.
A szabad játék folyamatosságának érdekében az óvónő hagyjon elég időt a játék
befejezésére, az elmélyült játékot ne zavarja meg más tevékenység felkínálásával, és
adjon lehetőséget a játék későbbi folytatására.
2. Kezdeményezett játék
Amikor az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek
egyéni

érdeklődési

körének,

egyéni

fejlettségének

ismeretében

ajánl

fel

játéktevékenységet. Ennek a külső késztetésnek akkor van helye, ha a gyermek
érdekében történik, mégpedig úgy, hogy azok elősegítik sajátos fejlődését, és
találkoznak igényeivel.
A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztására,
ezért tartsuk tiszteletben választását – jogában áll nem élni a felkínált
játéklehetőséggel!
Alkotó pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot és önmegvalósítást
számára.
A játék célja a gyermek képességeinek, kompetenciájának fejlesztése,
figyelembe véve aktuális állapotát.
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Kultúraátadás

3.2.4.3.

Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve tudatosan
átörökíti, közvetíti az örök emberi értékeket. Komplexitását elsődlegesen a
környezet

megismerésén

keresztül

biztosítjuk.

Ebben

a

folyamatban

az

óvodapedagógus kiindulópontnak tekinti a természeti és társadalmi környezetből
szerzett gyermeki tapasztalatokat, hiszen a környezet a fejlődés forrása. Ezekre a
tapasztalatokra építve, ezeket új élményekkel, ismeretekkel gyarapítva juttatja el a
gyermeket egyéni és életkori fejlődési ütemét figyelembe véve magasabb szintre. A
családdal való együttműködés során az óvodapedagógus figyelembe veszi, hogy
különböző otthoni környezetből érkeznek óvodai környezetbe a gyermekek.
Tekintettel van a családban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai hagyományokra,
figyelemmel kíséri és elősegíti ezek spontán gyermeki megnyilvánulásait, egymásra
való hatását.

3.2.4.4.

Mese-vers

A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket,
hagyományokat, szokásokat közvetíti a gyermeknek. A közösen átélt örömök és
élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a
gyermekeket egymással és anyanyelvükkel. A mese- és versmondás lényeges
elemeit - testbeszéd, tekintettartás, verbálisemlékezet- az óvodapedagógus
személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek.
Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a bábozásdramatizálás, melyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei,
kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A gyermek kifejezheti,
átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, érzelmeit, ezáltal fejlődik személyisége. A
bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges eszközöket, díszleteket, kiegészítőket saját
maguk is elkészíthetik barkácsolás keretében, ezzel a játék örömét az önálló alkotás
élményével fokozva.
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Az anyanyelv használata végig kíséri az óvoda egész napi életét, a gyermekek
minden megnyilatkozását, a felnőtt és a gyermek kapcsolatát.
Célunk:
A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, a helyes
nyelvhasználattal,

mondatszerkesztéssel

a

biztonságos

önkifejezés

megalapozása.
A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi
érdeklődés felkeltése.
A magyar kultúra értékeinek átörökítése.
A cigány irodalmi kultúra értékeinek közvetítése.
Interkulturális nevelés.
A szülők nevelési szemléletének formálása.

3.2.4.5.

Sajátos nevelési feladataink

Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése
A

megelőzést

célzó

prevenciós

és

korrekciós

fejlesztés

alapja.

Figyelemkoncentrációt, a kitartást, az erőfeszítésekre való képességet fokozza.
A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél is a mozgásra
alapozunk:
A mozgásos feladatok elvégzésére adott konkrét visszajelzés a gyermek
számára felfogható értékelés én-képének alakulásához.
A társakkal végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek
én-határainak – a másik észlelésének megtanulásához, végső soron a
kooperáció kialakulásához.
A gazdag mozgásos tapasztalat a nyelvi szimbolikus leképzéssel, segíti a
konkrét cselekvéses tapasztalatok beépülését, az absztrakt struktúrák
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gazdagodását.
Az enyhébb ideglélektani ártalmak, diszfunkciók rendezésében is a mozgás
lehet a kiindulás és adekvát eszköz.
A fejlesztő program alkalmazásának alapelvei:
Szervesen illeszkedjen a pedagógiai programba.
Messzemenően építsen a gyermek érzelmi – belső motivációjára.
Lehetőség szerint kapcsolódjon a gyermek spontán tevékenységéhez.
Az

óvodai

nevelés

egész

időtartamára

elosztott,

folyamatos

–

következetes alkalmazást igényel.
Az óvoda egész napos minden mozzanatához kapcsolható legyen.
Alapvető követelmény a gyermek jó közérzetének biztosítása, ezért a
fáradás jeleit észlelve – módszerváltás, vagy teljes elhagyás az ésszerű.
A helyi óvodai pedagógiai program megvalósítását segítő alapszolgáltatásaink
A gyermek logopédiai ellátása.
Részképesség lemaradásának korrekciója fejlesztőpedagógusi segítséggel.

Potenciális tanulási zavarok megelőzése prevenciós fejlesztéssel
Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott
fejlesztésével

minden

gyermeket

lehetőségeihez

mérten

felkészítsünk

a

zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre.
E cél megvalósítására adaptáltuk nevelési programunkba a Komplex Prevenciós
óvodai Programot, melyben „a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő
tevékenységi formájára, a mozgásra és játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési
területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A Komplex
Prevenciós óvodai Program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes
megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének
együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg.”
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Programunk a fő nevelési területeken végzett feladatokba integrálva, indirekt
nevelési módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók fejlesztését, a gyermeki
spontán aktivitásra építve.

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

Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai
Ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában (funkcióiban)
lemaradt, vagy tartósan stagnál (ez nyomon követhető a fejlettségmérő lapon),
abban az esetben vissza kell térnie a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére,
amelyben még biztonságosan mozog (vagyis a mozgáshoz és a cselekvéshez),
és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat kell őt eljuttatnia a következő
szintre. Időt és lehetőséget kell biztosítania a gyakorlásra. Az egyik területen
hiányosan elsajátított, vagy gyakorlásra szoruló ismereteket más területeken szerzett
élményekkel

mélyíti,

korrigálja.

A

korrigálható

lemaradások

nagyrészt

megelőzhetők azzal, hogy azok természetes módon fejlesszék a gyermek
képességeit (például mozgásos játékeszközök, logikai játékok).
A fejlesztő pedagógus kompetenciaköre
Csak

a

normál

IQ-övezetbe

tartozó

gyermekekkel

foglalkozik

teljesítményzavar esetén.
Diagnosztikus tevékenysége csak a képzésben elsajátított tesztek felvételére
és értékelésére terjed ki.
A diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó eseteket köteles
speciális szakemberhez irányítani.
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Tevékenységét más szakemberekkel (óvónő, logopédus, gyógypedagógus)
összehangoltan végzi.
Felelős a fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért, dokumentálásáért.
A fejlesztőpedagógus feladatai
Az óvónők jelzése alapján a korrekciós fejlesztést igénylő gyerekek
megfigyelése, képességeik felmérése ( DIFER-teszt).
A megfigyelések és mérések értékelése.
A kapott eredmények alapján az egyéni fejlesztő programok kidolgozása,
koordinálása a csoportbeli óvónőkkel, logopédussal.
Az ellenőrző felmérések elvégzése.
A mérések értékelése.
A kapott eredményeket összevetve az előző eredményekkel és a
gyermekről

kapott

szakértői

vélemények,

fejlesztési

javaslatok

figyelembevételével az egyéni fejlesztőprogram kidolgozása, és ennek
koordinálása a csoportbeli óvónőkkel, logopédussal.
A szülők tájékoztatása, az együttműködő kapcsolat kialakítása és az
ehhez szükséges szülői jóváhagyás beszerzése.
Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások megtartása. Helye
elsődlegesen a gyermekcsoport, ahol párhuzamos tevékenységként
kezdeményezi a fejlesztő játékot. Indokolt esetben a gyermek kivihető az
irodába.
A

fejlesztés

folyamatos

koordinálása

csoportbeli

óvónőkkel,

logopédussal.
A szülők rendszeres tájékoztatása gyermekük fejlődéséről: fogadóórák
negyedévente, illetve igény szerint.
Folyamatos kapcsolattartás a speciális szükségletű gyermekeket fejlesztő
szakemberekkel.
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Sikerkritériumok
A gyermek
Örömmel és aktívan vesz részt a játékos foglalkozásokon.
Önmagához mérten kimutathatóan fejlődik.
Tanköteles korára kialakulnak a tanuláshoz szükséges részképességei.

A prevenciós és korrekciós fejlesztőprogram tartalma és feladatai
I. Mozgásfejlesztés
Nagymozgások fejlesztése
Célzott testmozgásokkal, amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya változik.
Területei:
Járás, futás, ugrás, csúszás-kúszás, mászás különböző tempóban, egyensúlyozó
gyakorlatok, szem-kéz koordináció fejlesztése, szem-láb koordináció fejlesztése.
Finommotorika fejlesztése
Területei: gyurmázás, építés, papírhajtogatás, papírfűzés, mintaalakítás, puzzle
játékok, mintakirakás lyukas táblán, vágás, „papír-ceruza” feladatok, rajzolás, festés
nagy felületre, sablonok kiszínezése,sablonok, kézi gyakorlatok.
II. Testséma fejlesztés
Testrészek ismerete
Célszerűbb a főbb testrészekkel kezdeni, begyakorolni és csak ezek után a testrészek
részeinek hasonló módon való begyakorlása.
A test személyi zónájának alakítása
a) az „oldaliság” tanítása
b) a test elülső és hátsó részeinek megismertetése játékos mozgásos feladatokkal
c) a test függőleges zónájának megtanítása
d) az előző gyakorlatok elvégeztetése becsukott szemmel.
e) adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (szék, pad, asztal
alkalmazható).
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III. Testfogalom
A testrészek tudatos ismerete, a test és a testrészek funkcióinak tudatos ismerete. A
fejlesztés a testrészek ismerete szerint történik, nagyobb hangsúlyt adva a
funkcióknak, a nyelvi megfogalmazásoknak.
A testfogalomhoz kapcsolódó gyakorlattípusok:
-

játékos

gyakorlatok:

megnevezett

testrészeknek

megmondani

a

funkcióját.
-

A funkció megemlítése után felismerni a testrészt: lokalizálni,
megmutatni önmagán és másokon, megszámlálni.

-

Képen, rajzon felismerni az

egyes testrészeket,

a hiányzókat

megszámlálni.
-

Részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt.

IV. Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés)
Az észlelés pontosabb működését 3-4 éveseknél elsősorban a mozgás és testséma
fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is
szükséges. A látott, halott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes
velejárója a nyelvi fejlesztés. A látott, halott, tapintott dolgok nyelvi kifejezésének
megtanítása, a szókészlet bővítése. A tanulási helyzetek többségében a vizuális
észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi (auditív) motoros tevékenységgel.
V. A vizualitás (látás) fejlesztése
Az olvasás elsősorban a jól funkcionáló balról jobbra irányuló szemmel követés és a
finom szemmozgás ellenőrzésének függvényeként alakul. Célszerű, hogy a
gyermekek gyakorolják a szemmozgás kontrollját.
a) A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése.
b) A szem fixációs működésének erősítése.
c) Vizuális zártság-egészlegesség észlelésének alakulása: mi hiányzik?
d) Vizuális időrendiség felismertetése: képeken elmesélt történet kirakása.
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e) Vizuális ritmus: a legkülönbözőbb vizuális minták folytatása.
f) Vizuális helyzet – pozíció felismerése.
g) Vizuális memória fejlesztése.
VI. Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése
a) a lehető legtöbbféle alak- forma- méret motoros kialakítása:
- formaalakítás mozgással,
- padlóra rajzolt különböző alakzatok körbemozgása, végigmozgása,
- padlóra rajzolt alakzatok felhasználása különböző mozgásos feladatok
elvégzésére.
b) különböző tárgyak, alakok, formák méretek felismertetése a gyerekek
környezetében: bemutatása, azonos megkeresése, párosítási, csoportosítási feladatok
(lottó, dominó).
c) Adott vizuális minta kirakása: forma, méret, szín szempontjából különböző
minták kirakása.
d) Minták rajzolása, festése.
e) Részekből különböző alakzatok összerakása.
VII. A tapintásos – sztereognosztikus – észlelés fejlesztése
a)Az alapvető gyurmázási technikák megtanítása: gömbölyítés, sodrás, lapítás,
mélyítés,

mintázás

gyakorlásával,

plasztilin,

agyag,

nedves

homok

felhasználásával.
b) Különböző formák, méretek alakítása minta után.
c) Különböző formák, méretek megváltoztatása. „Varázsoljuk el!”
d) Ritmikus sorminta készítése, a minta folytatása.
e) A taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával: „Érzékelőzacskó”,
„Elvarázsolt zsákocska” – Pusztán tapintással felismerni a tárgyakat!
VIII. Mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése
a) behunyt szemmel a gyermek bizonyos mozgásokat végez az óvónő
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segítségével: kézzel, lábbal, nyitott szemmel mozgásokat megismétel.
b) Hátára rajzolt formát kell mozgással megismételni, képi formáját felismerni.
IX. A térészlelés – térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése
a) Az alapvető téri irányok megismerése saját testrészeinek közvetítésével:
-

Rácsos

papíron,

szöges

táblán,

lyukas

táblán

a

két

oldal

megkülönböztetése nélkül, a mellé helyezett kéz segítségével, a
középvonal megjelölésével.
- A jobb- bal oldalirányok begyakorlása kiszínezéssel, színes korongok
kirakásával.
- A négy fő iránymező megismertetése az említette módon.
b) Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal.
c) Ismert játékeszközök kirakásával a négy irány gyakoroltatása.
d) A tárgyak egymáshoz való viszonyának megismertetése, mágneses táblán való
kirakás, elhelyezés segítségével, mellette, előtte, mögötte, alatta, felette.
e) Függőleges és vízszintes sorok kirakása különböző színekből, formákból.
f) A fentiek segítségével a szögek (sarkok) érzékeltetése.
g) A téri viszonyokat jelentő verbális kifejezések megtanítása.
X. A hallási észlelés (auditív) fejlesztése
a) a hangutánzási analízis – szintézis fejlesztése:
- Figyeltessük meg, milyen hangot hallunk, mikor egy ember sóhajt vagy
tüsszent, különböző hangok működnek bennük. Figyeljünk a természet
hangjaira.
-Az óvodapedagógus által bemutatott ritmus letapsolása vagy lekopogása.
Kezdetben szabályos ritmusokat használunk, majd később szabálytalan
ritmusokat.
- Ritmusvisszaadás csukott szemmel.
- Mondjon olyan szavakat, amelyek azonos hangzókkal kezdődnek,
például baba, bögre, béka…
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- Hány szót tudsz felsorolni, melyek úgy kezdődőnek: ma…, te…, si…
- A megadott betűhangokból vagy fonémákból olyan általuk ismert szót
kell alkotniuk, amelyek tartalmazzák ezeket.
XI. A keresztcsatornák fejlesztése:
a) Vizuális-tapintásos interszenzoros működések fejlesztése:
- Tapintással exponált (felismert) tárgyat kell keresni a vizuális
mintákban.
- Vizuálisan felismert tárgyat mintául véve, ki kell keresni tapintással az
„érzékelőzacskóból”.
- Egyre finomabb különbségek felismertetésével gyakoroljuk a kétféle
ingermodalitás átfordítását.
b) Vizuális-auditív interszenzoros működés fejlesztése:
- Mutassunk a gyerekeknek ismert tárgyakat, állatok képét, különböző
hangforrások vizuális képét, és a megszólaltatott hanganyagban ismerje
fel az adott hangforrás képét.
- „Figyeljünk a hangokra!” A hallott hanganyaghoz keresse a hangforrást:
„ minek a hangja?” (társak megszólaltatása, hangjukról felismertetés).
c)

Auditív

memória

fejlesztése:

dallamtöredékek,

különböző

hangok

megismertetése, majd a hangforrás kerestetése.
d) Vizuális-kinesztetikus interszenzoros működés fejlesztése:
- Bekötött szemű gyermek kezével formát rajzoljon a levegőbe, és a
hátára rajzolt formát felismerje a vizuális mintában.
- Mozgásos élményanyag, forma felismerése vizuális mintában,
verbalizálva a formát.
- Vizuális-kinesztetikus megközelítés, a későbbiekben a betűk vagy
szavak között finom különbségek megfigyeltetésére, észrevételére is
használható.
e) Hallási-tapintásos interszenzoros működés fejlesztése:
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- A gyermeknek elmondással jellemezni kell azt a tárgyat, amit tapintás
útján felismert és azonosított, vagy meg kell találnia tapintás útján azt a
játékot vagy alakot, amit egy másik személy jellemez.
f) A szem-kéz koordináció fejlesztése.
XII. Verbális fejlesztés
A tárgyak megnevezése
A lakásban, az óvodában és a közvetlen környezetben található tárgyak
megnevezése:
- Ruházat
- Testrészek
- Cselekvések
Térbeli viszonyok megnevezése
- Irányok
- Helyzet
- Idő
Osztályozás
- Alapformák
- Alapszínek
- Méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
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4.

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK
ELVEI
4.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus végzi, elfogadó,
segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Egy
gyermekcsoport életét két óvónő irányítja, hatékony együttműködésük feltétele, hogy
tudnak együtt tervezni, és összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Képesek
pedagógiai elveiket, nevelési gyakorlatukat egyeztetni, ehhez szükséges a napi 2 óra
átfedési idő, valamint a nemzetiségi, az integrációs és az SNI gyermekek, óvodai
nevelésének célkitűzéseit megvalósítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztésének érdekében, speciálisan képzett szakember közreműködését kérjük. A
migráns gyermekek nevelése esetén feladatunk lehetőséget teremteni arra, hogy a
gyermekek megismerhessék kultúráját, anyanyelvét.
A munkatársak egymás közötti kapcsolatára döntően a pozitív hozzáállás az
összehangolt munka jellemző, az egymás iránti tolerancia, empátia érzékelhető, mely
hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.
Jó felkészültséggel, sokan több éves tapasztalattal rendelkeznek, megfelelő hátteret
adva az innovációs törekvéseknek. Nyitottak más intézmények jó gyakorlatára,
törekednek pedagógiai módszerek megismerésére. Kötelességüknek érzik a
folyamatos önképzést és a továbbképzéseken való részvételt, amelyek fokozzák a
szakmai munka színvonalát.
A továbbképzések elvégzése után az óvodapedagógusok, a gondozónők és a dajkák
hospitálás, bemutató foglalkozás és munkaközösségi értekezlet keretében bemutatják
és átadják egymásnak megszerzett ismereteiket.
A közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak megtervezésébe, elemzésébe,
értékelésébe a dajkák és a pedagógiai asszisztens is bekapcsolódnak.
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A vezető pontosan a lehetőségek optimális felhasználásával biztosítja a jól
megszervezett munkát, a fejlesztéshez szükséges feltételeket.
A gyermeklétszám alakulásában évről évre lassú csökkenés várható, mely előrevetíti
a személyi létszám csökkentését.
A csökkenő gyermeklétszám a gesztor óvodában a csoportok szerkezetében változást
eredményezhet, mely több vegyes csoport szervezésében nyilvánulhat meg.
A tagintézményekben továbbra is vegyes óvodai csoport működése indokolt.

4.1.1. Abaújszántó
 1 fő intézményvezető
 10 fő óvodapedagógus
 1 fő óvodatitkár
 1 fő csecsemő- és kisgyermekgondozó
 1 fő pedagógiai asszisztens
 5 fő dajka
 3 fő konyhai dolgozó
 1 fő fűtő, karbantartó

4.1.2. Boldogkőújfalu
 1 fő tagintézmény vezető-óvodapedagógus
 3 fő óvodapedagógus
 2 fő dajka
 1 fő kisgyermekgondozó
 1 fő pedagógiai asszisztens
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4.1.3. Boldogkőváralja
 1 fő tagintézmény vezető-óvodapedagógus
 3 fő óvodapedagógus
 2 fő dajka
 1 fő kisgyermekgondozó
 1 fő pedagógiai asszisztens

4.1.4. Fony
 1 fő tagintézmény vezető-óvodapedagógus
 1 fő óvodapedagógus
 1 fő dajka
 1 fő pedagógiai asszisztens

4.1.5. Gibárt
 1 fő tagintézmény vezető-óvodapedagógus
 1 fő óvodapedagógus
 1 fő dajka

4.2. TÁRGYI FELTÉTELEK

Az intézménynek rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához
szükséges tárgyi feltételekkel.
A székhely és a tagóvodák tárgyi feltételei jónak mondhatóak. Megfelelő
munkakörnyezetet biztosítanak a munkatársaknak, lehetőséget teremtenek a szülők
fogadására. A belső terek kialakítását az egyszerűség és a célszerűség jellemzi a
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gyermekeket harmóniát árasztó színek, formák, anyagok veszik körül. Az épület, az
udvar, a berendezési tárgyak szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét,
biztosítják

egészségük

megőrzését.

Az

udvarok

játékaikkal,

elkülönített

játszótereivel, elegendő teret biztosítanak a gyermekek mozgásigényének és
változatos játéktevékenységeinek a kielégítésére. A gyermekek által használt, tárgyi
felszerelések a gyermekek számára hozzáférhetőek, elhelyezésük biztonságos.
Minden gyermeknek szüksége van személyes térre, néhány jellemzően differenciált
bánásmódot igénylő gyermeknél ennek fokozott szerepe van. A bútorokat, tárgyakat
úgy helyezzük el, hogy azok ne akadályozzák pl. a hiperaktív gyermek
mozgásszükségletének kielégítését. A mozgásukban korlátozott gyermekek téri
szükségleténél biztosítjuk az akadálymentesítést és az átjárhatóságot.
A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésre
állnak, mely megfelel a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékbe
foglaltaknak (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete). Ezek
folyamatos pótlása és korszerűsítése azonban szükséges, mely tervszerűen történik az
óvoda eszközfejlesztési ütemterve alapján. A régi épületekből adódó hátrány, hogy
nem alakítható ki a törvényben meghatározott minden helyiség (pl.: külön
intézményvezetői és intézményvezető-helyettesi iroda).

4.2.1. Abaújszántó
Az óvodás gyermekek foglalkoztatása, étkeztetése, altatása 4, az egységes óvodabölcsődébe járó gyermekeké 1 csoportszobában történik. Négy mosdó helyiség áll a
gyermekek gondozási tevékenységének a végzésére. A gyermekek utcai és
váltóruhája

a

csoportok

előterében

lévő

folyosón,

a

jelekkel

ellátott

öltözőszekrényekben helyezhető el.
Speciális játszószobáink a zene, kézműves és tornaszoba az eszközök széleskörű
kínálatával gazdag tevékenységrendszert biztosít a gyermekek aktivitásának és
önállóságának növelése érdekében.
Gyermekeink étkeztetését az óvoda konyhája látja el.
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Programunk céljaihoz rendelt alapvető eszközök rendelkezésünkre állnak, folyamatos
pótlásuk és kiegészítésük költségvetésből és önerőből (pályázat, alapítvány) történik.

4.2.2. Boldogkőújfalu
Óvodánk épülete jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. Folyamatosan
karbantartott, összkomfortos épület. Egy óvodai és egy egységes óvodai-bölcsődei
csoporttal működik. Mindkét csoportnak külön bejárata, öltözője, mosdója van, ami
nagyon ideális. Megfelelő minőségű és mennyiségű szakkönyvek állnak a
pedagógusok rendelkezésére. Óvodánk rendelkezik egy számítógéppel és egy
laptoppal. Játékkészletünk szintén megfelelő minőségű és mennyiségű, amit
igyekszünk folyamatosan bővíteni. karbantartani, saját készítésűvel kiegészíteni.
Óvodánk udvari lehetőségei jók. Bitumenes udvar, valamint nagy füves kert, kerti
játékokkal biztosítja a szabadtéri játékokat. Rendelkezünk tornaszobával, nagy
mennyiségű sporteszközökkel. Külső és belső óvodaképünkre a természetes anyagok
harmóniája a jellemző.

4.2.3. Boldogkőváralja
Óvodánk épülete 2011 szeptemberére felújításra került. A felújított épületrészben
továbbra is két csoport szobában látjuk el majd a gyermekek foglalkoztatását. Az
egyik csoport szobát az egységes óvoda-bölcsőde igényeinek megfelelően alakították
át. Egy új mosdó is kialakításra került, így mindkét csoporthoz tartozik mosdó. A
régi és az új épületrészt egy üveg folyosó köti össze. Az új részben bővült az
intézmény egy tornaszobával, nevelői szobával, orvosi szobával, munkatársi
öltözővel, szertárral, raktárral és vezetői irodával. Az épületen belül üzemel a tálalómelegítő konyhánk.
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A felújítási pályázat részeként eszköz beszerzésre is lehetőségünk volt, melyből
főleg az új helyiségek berendezésére költöttünk, de a felújított rész szépítéséről is
gondoskodtunk.

4.2.4. Fony
Óvodánk épületében három terem áll a gyermekek rendelkezésére melyek közül 1
csoportszoba, 1 ebédlő és 1 torna- illetve pihenőszobaként funkcionál. Ételkiosztó
konyha, a gyermekeknek 1 mosdó - és 2 WC helyiség áll rendelkezésére. Öltöző
helyiségünk szűk.

Tárgyi eszközeink biztosítva vannak, a fogyó játékeszközök

pótlására folyamatosan szükség van.

4.2.5. Gibárt
Óvodánk épületében 1 csoportszoba, 1 öltöző helyiség és 1 mosdóhelyiség áll a
gyermekek rendelkezésére. A csoport szoba 25 férőhellyel rendelkezik, a környező
településekről is fogadunk gyermekeket. Melegítő konyha, felnőtt öltöző és irodai
helyiség található még az épületben. Az óvoda udvara 2013-ban korszerű, változatos
mozgáslehetőséget hordozó mozgás fejlesztő játék eszközökkel gyarapodott.
A gyermekek változatos tevékenységét megfelelő felszerelési tárgyak, eszközök
szolgálják. Pedagógiai programunk céljainak megvalósításához elegendő eszközzel
rendelkezünk.
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4.3. CSOPORTSZERVEZÉS ALAPELVEI
Az abaújszántói székhely óvodában célunk homogén csoportok szervezése, de a
csökkenő gyermeklétszám indokolttá teszi vegyes csoportok létrehozását is.
A csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a fiú-lány, a HH és HHH gyermekek
arányát.
A következő nevelési évre itt maradó nagycsoportos gyermekek csoportba osztásánál
törekszünk a számukra legoptimálisabb helyzet kialakítására.
Boldogkőújfalu és Boldogkőváralja tagintézményeiben egy-egy vegyes életkorú
óvodai csoport és egy-egy egységes óvoda-bölcsődei csoport működik. Fony és
Gibárt tagintézményei egy-egy vegyes életkorú csoportban fogadják a gyermekeket.

82. oldal

4.4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások
mindegyikét óvodapedagógus irányítja.
A

gyermek

egészséges,

a

tevékenységekben

megnyilvánuló

fejlődéséhez,

fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, a megfelelő
időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a
gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (535 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével. A gyermekcsoport
óvodapedagógusai a napirendet a helyi szokások és igények figyelembe vételével
tervezik, mely igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni
szükségleteihez. Napirendünket a folyamatosság és rugalmasság jellemzi. A
tevékenységek közötti harmonikus kapcsolatok kialakításánál szem előtt tartjuk a
játék kitüntetett szerepét, valamint a gondozási tevékenység fontosságát. Az
óvodapedagógus a

gondozás

folyamatában is nevel, építi

kapcsolatait a

gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást
végző többi munkatárssal.

4.4.1. Abaújszántó
Napirend
Időkeret

Tevékenységek

mettől-meddig

6:00-7:30

Gyülekezés a közös csoportban, szabad játék.
Gyülekezés és játék a csoportszobában.

7:30-8:30

Mindennapos testnevelés.
Gondozási tevékenység.

8:30-9:00
9:00-9:50

Tízórai.
Játék szabadon.
Foglalkozás.
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9:50-10:30
10:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:30

Speciális játszószobák látogatása.
A csoportban maradó gyermekeknek szabadon
választott tevékenység, játék.
Játék az udvaron vagy a csoportszobában.
Levegőzés, séta.
Készülődés az ebédhez.

15:00-15:30

Ebéd, gondozási tevékenység
Délutáni pihenés.
Mindennapos testnevelés.
Uzsonna.

15:30-16:00

Játék a csoportszobában vagy az udvaron.

16:00-16:30

Játék a csoportban vagy az udvaron hazamenésig.

12:30-15:00

Az óvodapedagógusok a korcsoportok sajátosságait figyelembe véve az időpontok
intervallumait az igények szerint változtathatják.
Heti rend
Tevékenységek

Napok
Hétfő

Mozgás

Kommunikáció
A külső világ tevékeny

Kedd

megismerése
(matematika)

Szerda
Csütörtök
Péntek

Mindennapos testnevelés.

Mindennapos testnevelés.
Verselés, mesélés

Rajzolás, festés, mintázás,

Mindennapos testnevelés.

kézi munka

Verselés, mesélés

Ének, zene, énekes játék,

Mindennapos testnevelés.

gyermektánc

Verselés, mesélés

A külső világ tevékeny

Mindennapos testnevelés.

megismerése (környezet)

Verselés, mesélés

A hetirend kialakításában minden csoportban az egymáshoz alkalmazkodó rend
érvényesül.
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4.4.2. Boldogkőújfalu
Napirend
630 – 800
800 – 1130

1130 – 1230
1230 – 1500
1500 – 1530
1530 – 1630

Személyes percek, Szabad játék
Mindennapos testnevelés
Testápolási teendők
Tízórai
Egyéni és mikro csoportos teendők, tevékenységek
Vers, mese, dramatikus játékok
Énekes játékok, tánc
Rajz, mintázás, kézimunka
Külső világ tevékeny megismerése
Mozgásos játékok
Séták
Ebéd, testápolási teendők
Pihenés, alvás mesével, altatódalokkal.
Testápolási teendők
Uzsonna
Játék a csoportszobában, a szabadban.
Részképességek fejlesztése egyénenként, egyéb
tevékenység.

Heti rend
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Vers, mese,
dramatikus
játék,

Vers, mese,
dramatikus
játék,

Vers, mese,
dramatikus
játék,

Vers, mese,
dramatikus
játék,

Vers, mese,
dramatikus
játék,

Mindennapos Mindennapos
testnevelés,
testnevelés,

Mindennapos
testnevelés,

Mindennapos
testnevelés,

Mindennapos
testnevelés,

Énekes
játékok, tánc

Külső világ
tevékeny
megismerése

Mozgásos
játékok

Külső világ
tevékeny
megismerése

Rajz, mintázás
kézimunka
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4.4.3. Boldogkőváralja
Napirend
Gyülekezés, szabadjáték
Játék a csoportban, egyéni fejlesztések, mindennapos
testnevelés,
tízóraizás,
kötelező
foglalkozás,
kezdeményezések, irányított játékok szabadjáték,
egyéni fejlesztések (párhuzamos tevékenységek), séta,
udvari játék, levegőzés (időjárástól függően).

7 – 800
00

50

8 – 11

1150 – 1200
1200 – 1230
1230 – 1250
1250 – 1430
1430– 1510
1510 – 1700

Készülődés az ebédhez.
Ebéd
Készülődés a délutáni csendes pihenőre.
Mese, pihenés, alvás.
Folyamatos felkelés, uzsonna.
Szabadjáték, folyamatos hazabocsátás.

Heti rend
A tevékenység területek feldolgozásának megtervezésénél egy-egy környezeti téma
köré csoportosítva azt körbe járva dolgozzuk fel a gyermekekkel élményeiket,
tapasztalataikat, rendszerezzük ismereteiket a különböző műveltségi területeken
keresztül.

Két

foglalkozásokat,

hetes
hanem

időciklusokra

tervezünk.

tevékenységeket

Mi

tervezünk,

egy-egy

napra

amelyek

nem

egymáshoz

kapcsolódnak, és amelyekben találkoznak több műveltségi terület elemei. Kivételt
képez a testnevelés foglalkozás, melyet mindig a hét ugyanazon a napján tartunk.
Egyéni fejlesztő

foglalkozásokat a reggeli játékidőben,

mikro

csoportos

fejlesztéseket pedig a délutáni játékidőben tartunk a gyermekeknek.
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4.4.4. Fony, Gibárt
Napirend

7:00-9:00
9:00-9:30
9:30-12:00
12:00-15:00
15:00-17:00

Játék, szabadon választott tevékenység
kezdeményezés
Testápolás, tízórai
Egyéni és csoportos tevékenységek
kezdeményezés, képesség fejlesztés,
udvari játék, séta, kirándulás
Testápolás, ebéd, csendes pihenő vers
mese altató zenehallgatás
Uzsonna játék, szabadidős tevékenység
képesség fejlesztés, folyamatos távozás
Heti rend

Hétfő
Vers, mese,
dramatikus
játék

Kedd
Vers, mese,
dramatikus
játék

Szerda
Vers, mese,
dramatikus
játék

Csütörtök
Vers, mese,
dramatikus
játék

Péntek
Vers, mese,
dramatikus
játék

Mindennapos
testnevelés

Mindennapos
testnevelés

Mindennapos
testnevelés

Mindennapos
testnevelés

Mindennapos
testnevelés

Rajz,
mintázás,
kézimunka

Mozgásos
játékok

Énekes
játékok, tánc

Vers, mese
Külső világ
Séta,kirándulás, tevékeny
terepgyakorlatok megismerése
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4.4.5. Ünnepek

4.5. A GYERMEKKÖZÖSSÉGGEL KAPCSOLATOS
HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
 Közös megemlékezés a gyermekek születésnapjáról, ajándékkészítés.
 Ajándékkészítés szülőknek: karácsonyra, anyák napjára.
 Iskolásoknak: iskolalátogatásra.

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő alkalmakkor:
 Mikulás,
 Karácsony,
 Farsang,
 Anyák napja,
 Ballagás.

Kirándulásaink, hagyományaink:
 Tavaszi, őszi kirándulás,
 Természetjárás,
 Színház látogatás,
 Sportnap,
 Mozi látogatás.

Települési szintű ünnepeink:
 Idősek napja,
 Karácsony.
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Jeles napok
 Adventi várakozás,
 Húsvét,
 Madarak és fák napja,
 Víz világnapja
 Föld világnapja
 Munka ünnepe,
 Gyermeknap.

Nemzeti ünnepek
 Október 23.
 Március 15.
 Június 4.
Megünneplésüket az éves Munkaterv tartalmazza.

4.6. ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS
HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK
 szakmai napok szervezése,
 házi bemutatók szervezése (munkaközösségi fogl., nev. értekezlet),
 továbbképzésen szerzett ismeretek megvitatása, átadása,
 távozó dolgozó, nyugdíjba menő búcsúztatása,
 pályakezdő ill. újonnan belépő dolgozók köszöntése,
 közös kirándulások, programok szervezése.
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4.7. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
4.7.1. Kapcsolatok a családdal
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kettő összhangjára való
törekvés, az intézmény folyamatos, szoros együttműködése a szülőkkel a gyermekek
harmonikus személyiségfejlődésének feltétele. Az együttműködés az egyenrangú
nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolat kialakításában fontos feladat.
Fő elvei:
 Az óvodapedagógus támasza és segítőtársa a szülőknek gyermeke nevelésében,
figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során
érvényesíti a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
 Az óvodapedagógus nyitott a szülők egyéni és közös kéréseire, javaslataira, s
azok teljesítését komolyan veszi, mérlegeli, az együttnevelésben az óvónő vállalja
a megértőbb, türelmesebb, az érzelmileg elfogadó partner szerepét.
 Az óvodapedagógusok és a szülők kölcsönösen alkalmazkodnak egymáshoz.
 Kapcsolatuk változatos, közös tevékenységekkel folyamatos.
 Az óvodapedagógusok minden egyes családdal a jó együttműködésre törekednek,
keresve a kapcsolatteremtés hatékony módszereit.
Az óvodai nevelés akkor képes csak céljait elérni, ha a családokkal együtt kölcsönös
bizalommal és tisztelettel nevel, és segíti a szülőket abban, hogy az intézményben
már jól megalapozott fejlesztési eljárásokat a családi ház átvegye, folytassa.
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A kapcsolattartás módja, formái:
 A szülők általában örömmel fogadnak minden tájékoztatást az óvoda életéről és
különösen érzékenyen figyelnek a gyermekükről szóló információkra, értékelő
megnyilatkozásokra.
 Az óvónő reálisan tájékoztatja a szülőket gyermekük fejlődéséről. Tiszteli
érzelmeiket, mindig tapintatosan és segítőkészen nyilvánul meg.
 A reggeli és a délutáni találkozások pillanatai lehetőséget adnak az óvónő és a
szülő közötti párbeszédre, a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, tájékoztatásra.
 A szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülők megismerkedhessenek
az óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival, és a szülők is elmondhassák
gondjaikat, javaslataikat. Évente három alkalommal tartunk szülői értekezletet.
 Nyílt napon a szülők betekintést nyernek az óvoda és a csoport mindennapi
életébe. Minden év márciusában három napot tartunk.
 Boldogkőváralján a csoportokról készült videófilmeken keresztül a szülők
betekintést nyernek az óvoda és a csoport mindennapi életébe. Boldogkőváralján
minden évben januárban és áprilisban készül egy-egy órás videó felvétel a
csoportokról.
 Az óvónő és a szülők egyéni kérésre fogadóóra alkalmával beszélik meg
problémáikat.
 Az egyes ünnepek és programok szervezésében a szülő nemcsak mint néző,
hanem, mint az óvónő segítő társa is részt vesz.
 A Szülői Közösség az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában fontos
szerepet tölt be, nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos
együttműködés

elősegítésében.

Segítségükkel

az

intézmény

változatos

módszerekkel valósíthatja meg a szülők közötti ismeretterjesztést, a programok
szervezését.
Kapcsolattartó személy: a családokkal az intézmény valamennyi alkalmazottja, a
Szülői Közösség elnökével az intézményvezető, tagintézmény-vezetők.
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4.7.2. Fenntartóval való kapcsolattartás
Hagyományosan jó kapcsolatrendszert

alakítottunk ki a fenntartóval, ami

megmutatkozik emberi, szakmai együttműködésünkben. A fenntartó segítséget ad
esetlegesen felmerülő jogszabály értelmezési, végrehajtási gondjainak megoldásában.
Rendszeres tájékoztatást kapunk, de tájékozódási lehetőséget is biztosít munkánk
hatékonysága érdekében.
Figyelemmel kíséri személyi és dologi helyzetünket, ez irányú igényeinknek
igyekszik eleget tenni. Segítséget ad pályázataink megírásához.
Kikéri véleményünket szakmai téren, tájékoztatást ad annak végeredményéről.
Óvodai rendezvényeinkre meghívásunknak eleget téve képviselőik lehetőségük
szerint ellátogatnak.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető.

4.7.3. Civil szervezetekkel való kapcsolattartás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Abaújszántón, Boldogkőújfaluban, Boldogkőváralján és Fonyban működik Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.
A gesztor és tagintézmények a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatban
állnak. A hatékony együttműködés érdekében célunk a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat bevonása az intézmény munkájába.
Fontosnak tarjuk a párbeszédet a hátrányos szociokulturális környezetből érkező
gyermekek minél korábbi óvodai beíratásának és a hiányzások csökkentésének
megoldása érdekében. Közösen törekszünk a sikeres iskolakezdés elősegítésére.
Segítségüket kérjük a szülőkkel történő kapcsolattartás hatékonysága miatt.
Törekszünk a gyermekek identitás tudatának erősítésére. Fontosnak tartjuk egymás
kultúrájának tiszteletben tartását, a nyitottságot és a másság elfogadását.
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A szülői programok szervezésénél kérjük együttműködésüket. Az integrációs nevelés
eredményeiről tájékoztatás adunk. A nyílt napokon való részvétel biztosításával
lehetőségük van az óvodai élet közvetlen megismerésére.
Meghívjuk képviselőiket óvodai rendezvényeinkre.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető.

Alapítvány
Az Abaújszántói Óvodás Gyermekekért Alapítvány támogatja az abaújszántói
bölcsődés és óvodás korú gyermekek magasabb színvonalú gondozása és nevelése
érdekében játék- és sporteszközök vásárlását, az intézmény épületének otthonosabbá
tételét, az intézmény rendezvényeinek támogatását.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető.

Boldogkői Egyesület
Boldogkőváralján a Boldogkői Egyesülettel együttműködve közös kulturális illetve
sport programot szervezünk a családoknak.
Kapcsolattartó személy: tagintézmény-vezető.

4.7.4. A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás
Az intézmény havi kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
és megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal.
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Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket
veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. Az intézmény
a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn.
A kapcsolattartás módja, formái:
 a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatkozását
szükségesnek látja,
 esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére,
 a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való
kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,
 előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, gyermekvédelmi felelős.

4.7.5. Egységes Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálattal való
kapcsolattartás
Szakszolgálat
A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed:
 a

gyermek

fejlettségével,

személyiségével,

magatartásával

összefüggő

szakvélemény megkérésére;
 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására;
 a gyerekek Szakszolgálatnál történő fejlesztésére, foglalkozására;
 az intézmény vezetője konzultációs kapcsolatot tarthat a Szakszolgálattal a
vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyermekekkel
kapcsolatban.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető, gyermekvédelmi
felelős.
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Szakmai szolgálat
A Szakmai munkaközösségekkel való kapcsolatunk eseti. Részt veszünk az általuk
szervezett programokon, rendezvényeken, szakmai napokon. A munkaközösségi
foglalkozásokon lehetőség van az óvodapedagógusok közötti információ-és
tapasztalatcserére, mely nagy mértékben segíti nevelői munkánkat.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők.

4.7.6. Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal való kapcsolattartás
Az általa közölt határidőben fogadja a Szakszolgálat által beküldött gyermekeket,
javaslatot tesz a gyermek óvodai fejlesztésére és tanköteles korú gyermeknél az
ideális iskolatípusra.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető.

4.7.7. Az általános iskolával való kapcsolattartás
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola
nevelőmunkájának összehangolását.
Az intézmények együttműködésében érvényesül a kölcsönös bizalom, a nyitottság,
egymás munkájának ismerete és megbecsülése. A hatékony együttműködés
érdekében az óvónők és tanítók ismerik a két intézmény pedagógiai programját. A
kölcsönös érdeklődés, tisztelet és a gyermek megismerése érdekében összehangoljuk
nevelési törekvéseinket. Közös felelősségünk, hogy ne okozzon törést az óvoda–
iskola közötti átmenet, ennek elősegítése érdekében az éves együttműködési tervben
foglaltak szerint folyamatos kapcsolatban állunk egymással.
Boldogkőváralján az iskolával közösen szervezett családi programok során az
érdeklődő szülők és pedagógusok tapasztalatokat gyűjthetnek az óvodai életről.
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A kapcsolattartás módja, formái:
 Rendszeres részvétel egymás programjain.
 Tanítók látogatása a nagycsoportban, óvodapedagógusok látogatása az első
osztályban. Novemberben az óvónők az iskolába, márciusban nyíltnapokon a
tanítók látogatnak el az óvodába.
 Májusban a nagycsoportos gyermekek látogatnak el az iskolába és megtekintenek
egy első osztályos órát. Ismerkednek az iskola épületével, udvarával.
 Áprilisban közös szülői értekezlet szervezése.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, tagintézmény-vezető, nagycsoportos
óvónők.

4.7.8. A történelmi egyházak hitoktató nevelőivel való kapcsolattartás
A szülő kérésére szervezett fakultatív hitoktatás az óvodában, az óvodai
foglalkozások rendjéhez illeszkedik. A fakultatív hitoktatással kapcsolatos feladatok
ellátása során együttműködünk a vallási közösséggel.
A rendelkezésére álló eszközökkel biztosítjuk az óvodai fakultatív hitoktatáshoz
szükséges

tárgyi

feltételeket,

a

helyiségek

rendeltetésszerű

használatát,

a

jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. A fakultatív hitoktatás
tartalmának meghatározása, a fakultatív hitoktatásban közreműködő személy
alkalmazása és ellenőrzése a vallási közösség feladata. A fakultatív hitoktatás
idejének és helyének meghatározásához beszerezzük a Szülői Közösség véleményét.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek és a családok világnézetét, értékrendjét. Senkit nem
kényszerítünk vallásuk, nézetük megváltoztatására. Abaújszántón római katolikus,
görög katolikus, református, Fonyban görög katolikus fakultatív hitoktatás működik.
Boldogkőújfaluban, Boldogkőváralján és Gibárton nem történik hitoktatás.
Kapcsolattartó személy: Abaújszántón az intézményvezető, Fonyban a tagintézményvezető.
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4.7.9. Közművelődési intézménnyel való kapcsolattartás
Abaújszántó
Művelődési Ház
A két intézmény szoros együttműködésre törekszik egymással. Fontosnak tartjuk a
folyamatos párbeszéd fenntartását, illetve egymás munkájának segítését. Törekszünk
a másik munkaterületének megismerésére, illetve programterveink összehangolására.
Egy nevelési évben több közös programot tervezünk, melyet az éves együttműködési
tervünkben rögzítünk.
Közös célunk az óvodás gyermekek kulturális életének megszervezése, közösségi
nevelésünk alapozása, a családokkal való szoros együttműködés által.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes.

4.7.10.

Egészségüggyel való kapcsolattartás

Az együttműködés a gyermekek egészségének, testi-lelki fejlődésének követése
érdekében jön létre és folyamatosan működik.

Gyermekorvos:
A gyermekorvos az óvodai csoportokban egy-egy alkalommal végez általános
vizsgálatot a védőnő segítségével.
Feladatunk: a gyermekek feszültségének feloldása. A felmerülő problémák
továbbítása a szülők felé.
Védőnő
A védőnő havonta tisztasági vizsgálatot végez a csoportokban. Ellenőrzi a gyermekek
egészséges táplálkozását. Elkészíti a gyermekek törzslapjait.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető.
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Abaújszántó
Fogorvos
Célunk, hogy a gyermekeink már kisgyermekkorban ismerkedjenek meg a fogorvos
munkájával. Minél hamarabb alakuljon ki a kölcsönös bizalom tevékenysége iránt.
Oldjuk fel a gyermekek félelmét, szorongását.
Két alkalommal történik a szűrés: ősszel és tavasszal.
Feladatunk: a gyermekekkel a bejelentkezett napokon a délelőtti időszakban
meglátogatjuk a fogorvosi rendelőt és minden kisgyermek részt vesz a fogászati
szűrésen.
A fogorvos javaslatait közvetítjük a szülők felé.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető-helyettes.

4.7.11.

Módszertani Bölcsődével való kapcsolattartás

Rendszeres kapcsolatot tartunk a bölcsődei szakreferensekkel. Eseti segítséget kérünk
és kapunk a szakmai és a törvényességi megfelelés tekintetében.
Részt veszünk az általuk szervezett szakmai napokon, továbbképzéseken.
Kapcsolattartó személy: intézményvezető, kisgyermekgondozó.

4.7.12.

A járásban működő óvodákkal való kapcsolattartás

Célunk a járási intézményekkel ápolt jó kapcsolat fenntartása, annak továbbfejlesztése.
A járás óvodáiban szervezett rendezvények (pl.vers és mesemondó délelőtt, tavaszköszönő
nap, tánctalálkozó, sportnap stb.) lehetőséget biztosítanak arra, hogy az óvodapedagógusok
mellett a gyermekek is találkozhassanak egymással. A különböző településről érkező
gyermekek, más-más pedagógiai program szerint nevelkednek, más-más környezetből
érkeznek, így ezek a találkozók helyet adnak a különbözőségek megismerésére,
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elfogadására. A gyermekek a rendezvényekről való hazaérkezés alkalmával megoszthatják
társaikkal a tapasztalataikat, élményeiket.
A járásban szervezett munkaközösségi foglalkozások, továbbképzések,- melyeken több
óvoda pedagógusai is részt vesznek -, valamint egymás óvodájában való hospitálások,
lehetőséget adnak arra, hogy az óvodapedagógusok adott témában új információkhoz
jussanak,

fejlesztési

és

nevelési

eszköztárukat

bővítsék,

megújítsák,

személyes

tapasztalataikat megosszák egymással és jó gyakorlataikat átadják kollégáiknak.
A több nevelési intézményt összefogó közös pályázatok, lehetőséget biztosíthatnak az
intézmények közötti folyamatos kommunikáció fenntartására, az együtt végzett munkára. A
közös ügy összekovácsolja a munkacsoportok tagjait. A pályázatok elkészítése és
lebonyolítása számos alkalmat biztosít a munkatársaknak a személyes találkozásokra.
Kapcsolattartó: intézményvezető, tagintézmény-vezető.
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS
AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

5.

5.1. JÁTÉK
A játékot alapvető és legfőbb tevékenységformának tekintjük. A játék folyamatában
az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét.
Minden egészséges gyermek, amikor csak teheti játszik.
A szabad játék túlsúlyának érvényesülése, az aktív, önálló, tartalmas, érzelemmel
telített játék kibontakozása sokoldalúan alakítja a gyermek egész személyiségét. A
játék hatására változik a gyermek érzelmi, képzeleti világa, ami visszahat
közérzetére, testi állapotára, mozgására. Fejlődnek értelmi képességei, erkölcsi,
esztétikai érzelmei, megindul a kapcsolatteremtés folyamata. Megkezdődik a
barátkozás, alakulnak a társas kapcsolatok, fejlődik a gyermek közösségi magatartása.
A játék tehát mint a gyermek alaptevékenysége áthatja minden megnyilvánulását, így
az

óvodáskorú

gyermek

játéktevékenységben

rejlő

legfontosabb
nevelési

fejlesztő

lehetőségek

eszköze.

csak

A

gyermeki

megfelelő

feltételek

biztosításával aknázhatók ki.

5.1.1. A jó játék feltételei:
5.1.1.1.

Nyugodt légkör:

Az óvónő és a gyermekek közötti kölcsönös bizalom az érzelmi biztonság, az
egymásra tekintettel lévő szokás - szabályrendszer kialakítása alapvető feltétele a
barátságos, aktivitásra késztető, vidám, nyugodt alkotó légkör kialakulásának.
Magatartásunkkal és minden lehetséges eszközzel segítjük, hogy egész nap, így a
játék közben adódó helyzetekben erősödjék a gyermekek önállósága.
A szokás- és szabályrendszer nem túlzott szabályozottságot, korlátok bevezetését
jelenti, hanem állandóságot, biztonságot és nyugalmat ahhoz, hogy a gyermek
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felszabadultan tevékenykedhessen. A megfelelő egyensúlyt, életszerűséget kell
megtalálni a szabályok felállításakor.

5.1.1.2.

Megfelelő hely:

A csoportszobákban és az udvaron egyaránt szükséges a megfelelő hely biztosítása a
gyermekek önfeledt játékához. Fontos, hogy a gyermekek szabadon mozoghassanak,
könnyen eligazodjanak a térben és a játékeszközök között. A csoportszobák
berendezése lehetőséget ad, hogy a gyermekek állandó kis sarkokat, ideiglenes
kuckókat találjanak, ahol egyedül vagy barátaikkal nyugodtan játszhatnak.
Otthonossá, barátságossá tesszük a gyermekek játékának színterét, a csoportszobát, az
udvart, az egyes játékhelyszíneket. A gyermekek igényük szerint folyamatosan
változtathatják környezetük elrendezését, közösen alakíthatják a teret játékuknak
megfelelően. Ehhez rendelkezésükre állnak a könnyen variálható, mozgatható
bútorok, berendezési tárgyak, valamint paravánok, takarók, párnák, plédek,
amelyekkel könnyen elválaszthatók a terek és újabb játszóhelyek is kialakíthatók.
A gyermekek ehhez a lehetőségekhez hozzászoknak, bátran változtatják, kreatívan
használják a tér adta lehetőségeket.

5.1.1.3.

Elegendő idő biztosítása a játékhoz:

A megfelelő idő biztosítása fontos a játék kibontakoztatásához, kiteljesítéséhez.
Ahhoz, hogy a játék örömszerző, sikerélményt nyújtó, feszültségoldó és fejlesztő
legyen a napirendben garantáljuk a megfelelő időkeretet ehhez a tevékenységhez.
A nap folyamán a zavartalan játék és szabadon választott tevékenységhez összefüggő
idő áll a gyermekek rendelkezésére. A játék befejezésére igyekszünk elegendő időt
adni, ha látszik, hogy másnap is lesz a játéknak folytatása, lehetőséget adunk arra,
hogy azt másnap folytathassák. Éreztetjük a gyermekekkel, hogy megbecsüljük amit
játszanak, hogy játékukat ott folytathatják, ahol előzőleg abbahagyták.
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5.1.1.4.

Eszközök biztosítása:

A játékhoz szükséges eszközök kiválasztása az óvodapedagógus nagy felelőssége. Az
eszközök sokfélesége, sokszínűsége fejleszti és sokoldalúan befolyásolja a gyermek
fejlődését. Játékeszközeink egyszerűek, ízlésesek, vonzóak, könnyen kezelhetőek, jó
minőségűek, nem balesetveszélyesek, méreteikben a gyermekekhez igazodnak és
sokféleképpen alakíthatóak. A gyermekeknek tudniuk kell, hogy mit lehet csinálni a
játékszerekkel, de sose ragaszkodunk mereven az eszközök rendeltetésszerű
használatához, mert ezzel sok jó játékötletet ronthatunk el. A játékeszközök a
gyermekek számára megszokott és elérhető helyen vannak, hogy mindenki
hozzáférhessen.
A gyermekekkel együtt tartjuk rendben a játékpolcokat, az elromlott játékokat a
gyermekek közreműködésével igyekszünk javítani.
Fontos feltétele a játéknak az eszközök szabad birtoklása.
E feltételnek a biztosításával az elmélyült, hosszan tartó játékot, a játék
zavartalanságát segítjük elő. A legtöbb gyermek szereti magával hozni az óvodába
otthoni kedvenc játékát, a számára éppen legkedvesebb tárgyat. A gyermekek közötti
szabad egyezkedés tárgya legyen az otthonról hozott eszköz birtoklása is. Az
egyezkedés módja tanítható és tanulható is.

5.1.1.5.

Élményszerzési lehetőség

A játék témája, tartalma, nagyrészt gyermekek valóságról szerzett benyomásaitól,
tapasztalataitól, ismereteitől függ. Óvodánkban gondoskodunk arról, hogy a
gyermekeke minél jobban megismerjék környezetüket, sétákat, kirándulásokat,
látogatásokat szervezünk. Törekszünk arra, hogy a környezet megismerése során
szerzett tapasztalat – és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki, élménnyé váljon
a gyermekek számára. Tervszerűen és tudatosan úgy alakítjuk az óvoda életét – a
köteletlen és kötelező foglalkozásokat is -, hogy tapasztalatokat, élményeket nyújtson
a gyermekek számára. Ösztönözzük a gyermekeket az évszakokhoz, ünnepekhez
kötött élmények megjelenítésére. Egy-egy gyermek egyéni élménye is lehet a közös
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játék kiindulópontja, és egy közös játék is indíthatja a gyermekeket arra, hogy
bekapcsolódjanak a játékba. A játékban gyakran megjelennek az óvodán és a
családon kívül szerzett élmények, események is. Az agressziót vagy szorongást
kifejező játék is a gyermekek élményeiről vall. Ezért az óvónő jelenléte – szükség
esetén védelmet adó magatartása – biztonságot nyújt az agresszív vagy szorongó
gyermeknek.

5.1.2. Játékfajták:

5.1.2.1.

Gyakorlójáték:

A manipulációból az önkéntelen örömteli mozgásból átmenő gyakorlójátékban a
gyermek egyfajta játékszernek, eszköznek vagy saját magának meghatározott
mozgását ismétli, gyakorolja. A kitartó, napokon át folyó gyakorlás során a mozgás
változik, tökéletesedik, fejlődik és finomodik mozgáskészsége. Maga a mozgás,
cselekvés örömforrás számára, felméri ügyessége határait. Ez a tárgyi cselekvés a
gyermek későbbi egy párhuzamosan folyó konstruáló és szerepjátékában visszavissza tér.
A gyermekek dalrészleteket, érdekes szövegelemeket vagy összecsengő szavakat
utánoznak, ezekben is nagy örömüket lelik. A gyakorló játék fejleszti értelmi
képességeiket, érzelmeiket, beszédüket, kommunikatív eszköztárukat.

5.1.2.2.

A szabályjáték:

A szabályjátékban a gyermeknek már tudatosan kell elfogadnia bizonyos szabályokat,
hogy részt vehessen a játékban. Az önként vállalt szabályok betartása a szabálytudat
alakítása és az ennek megfelelő magatartás fejleszti a gyermekek közösségi
magatartását. A szabálytudat mechanizmusának kialakulása közben erősödik a
figyelem, az emlékezet, az önfegyelmezés, a szabályok következetes megtartásának
képessége. A szabályok teljes érvényesítését csak nagycsoportban kívánjuk meg, de a
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szabályok egyes elemeinek megtartására már a kisebbek is képesek. A szabadban
játszott szabályjátékok ellenállóbbá, edzettebbé, vidámabbá teszik a gyermekeket. A
csoportok életét úgy szervezzük, hogy a különböző labda- és versenyjátékokat
játékidőben is kötetlenül játszhassák a gyermekek.

5.1.2.3.

A szimbolikus - szerepjáték:

A gyermek spontán érdeklődéséből kibontakozó szerepjáték a nevelés hatékony
eszközévé válik. Ebben a játékfajtában a gyermekek önálló kezdeményezéssel
ábrázolják az őket környező valóságban szerzett benyomások, élmények és ehhez
fűződő érzelmek számukra fontos mozzanatait. A gyermek élményei, tapasztalatai
mindig szubjektíven tükröződnek játékában. Eljátszhatja vágyait, örömeit, haragját,
félelmeit, bánatát, megelevenítheti mindazt, amit szeretne, de amit az élet lehetőségei
nem

tesznek

akaraterejük,

számára

elérhetővé.

gazdagodik

érzelmi

Fejlődik
életük,

képzelőerejük,

érik

közösségi

találékonyságuk,
magatartásuk.

A

csoportszobákban vannak különböző játéksarkak (pl. fodrászos, boltos, baba stb.) és
változatos eszközök, a gyermekek elmélyült, gazdag szerepjátékának a biztosításához
(pl. kisméretű konyhai bútorok és eszközök, fodrász és orvosos kellékek, babakocsi,
kiságy stb.).

5.1.2.4.

Dramatizálás:

A dramatizálás gyakran összefonódik a szerepjátékkal, illetve annak részeként épül a
játékeseményekbe, vagy éppen egymással felváltva jelentkezik a gyermekek életében.
Ennek a játékfajtának a kialakulását az óvónő színes érzékletes mesemondása,
előadásmódja megkönnyíti. Lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy a meséket és a
szerepeket saját elgondolásaik, ötleteik szerint adják elő, mivel a dramatizálásban
rejlő improvizációs lehetőségek szárnyakat adnak a gyermek alkotó képzeletének. Az
óvónő a gyermekek elképzeléseit, ha igénylik konkrét tanácsokkal segíti, ösztönzi.
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5.1.2.5.

Bábozás:

A gyermek bábjátéka különösen kiscsoportban az óvónő bábjátéka által keltett
hangulat hatására indulhat meg. Olyan légkört és lehetőségeket teremtünk, hogy a
gyermekek szabadon választhassanak maguknak bábokat, azt játsszák el amihez
kedvük támad, aminek élménye megragadta őket. Bábozás közben fejlődik előadó és
alkotókészségük, amely segíti személyiségük kreatív irányba való alakulását. A
bábozáshoz esztétikus bábok és bábparaván áll a gyermekek rendelkezésére.

5.1.2.6.

Az építő és konstruáló játék:

A gyermekek különféle elemekből szerkesztett konstrukciók sokaságát hozzák létre,
legjelentősebb élmény számukra a létrehozás az alkotás öröme: az "én alkottam", "én
csináltam", ami később a "mi csináltuk" élménnyé alakul át. Kisebb gyermekeknél a
gyakorlójáték fejlettebb formájaként jelentkezik, a nagyobbak már tudatosan
konstruálnak.

Változatos

elemekkel

kombinálják

építményeiket,

miközben

találékonyságuk, alkotóképességük, kreativitásuk, képzeletük fejlődik. Ezek a
konstrukciók már gyakrabban kapcsolódnak a szerepjátékhoz. A csoportszobákban a
játékeszközök kínálata széles, változatos, alkalmasak egyszerűbb és bonyolultabb
építmények létrehozására is (pl.:legók, fa és műanyag építőkockák, tüske és Gabi
építők, pötyi stb.).

5.1.2.7.

Barkácsolás:

A játék keretében folyó rendszeres barkácsolás a játékot gazdagabbá, aktívabbá,
újszerűbbé, örömtelibbé teszi. Cél, hogy kialakuljon a gyermekekben az igény és a
képessé arra, hogy a játékukhoz szükséges eszközök egy részét egyszerű eszközökkel
és egyszerű formában maguk készítsék el. Ennek megvalósulása érdekében olyan
anyagok és eszközök állnak rendelkezésükre, amelyek könnyen megmunkálhatóak.
Az óvónő mindig annyit segít, amennyire szükség van, megbecsüli a gyermekek
barkácsoló ötleteit és műveit.
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A játékhoz szükséges feltételek valamint a gyermeket ért környezeti hatások
játékban való feldolgozásának biztosítása, a különböző játékfajták és azok
tartalmának

gazdagítása,

a

gyermekek

egyéni

és

életkori

sajátosságainak

figyelembevételével történik.

5.1.3. Óvodapedagógus feladata:
o Az óvodapedagógus teremtsen olyan feltételeket, mely során érvényesül a
gyermek önállósága, a játék megszervezésében, a téma megválasztásában, a
szerepek kiosztásában, a szereplők közötti viszony életre keltésében, a
játékszerek, eszközök kiválasztásában, a játékhelyzetek kialakításában.
o Olyan légkört teremtsen melyben a gyermekek feszélyezettség nélkül tudnak
önállóan vagy társaikkal önfeledten játszani.
o A csoportba csak annyi szabályt vezessen be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör
fenntartását, a szabad játékot, az elképzelések valóra váltását.
o Adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek könnyen megtalálják a játékra alkalmas
területet és kiválaszthassák a játékukhoz szükséges eszközöket.
o Amennyiben a gyermekek igénylik, közreműködésükkel alakítson ki játékuk
számára megfelelő helyet.
o A gyermeket olyan játékszerek vegyék körül, amelyek az elmélyült játék
kialakulását segítik és a motiváló, fejlesztő hatást kiváltják.
o Az óvónő gondoskodjék a készen kapható játékszereken kívül különböző játszásra
alkalmas anyagokról, félkész és szimbolikus eszközökről, a kellékek gazdag
választékáról.
o A megfelelő eszközök, anyagok állandóan álljanak a gyermekek rendelkezésére.
o A játékok irányításában biztosítsa a mozgásteret és mindazokat a játékszereket,
eszközöket, anyagokat, amelyek alkalmasak a gyermekek mozgásigényének és
manipulációs vágyának kielégítésére.
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o Segítse elő, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi
környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra a játékidőben is
átélhessék.
o Mivel a játékban a gyermekek negatív tapasztalatai és érzelmei is megjelenhetnek,
nyújtson biztonságot az agresszív vagy a szorongó gyermeknek.
o A gyakorló játék a 4-7 éves gyermekek konstrukciós és szerepjáték elemeként is
jelentkezhet, ezért az óvónő ebben az életkorban is fogadja ezt el.
o Amennyiben azt tapasztalja, hogy egyes gyermekek kizárólag ezen a szinten
maradnak, keresse meg az okokat és igyekezzék ezen a fejlődési fokon átsegíteni
őket.
o Segítse elő a szerepjáték kifejlődését, mely a gyakorló játék keretei között
bontakozik ki és kifejlett formáját az óvodáskor végére éri el.
o Törekedjék arra, hogy a gyermekek változatos szerepekben vegyenek részt a
játékban, hogy minden gyermek szerepjátéka egyéni képességeinek legfejlettebb
szintjén bontakozhasson ki.
o Konfliktus esetén próbálja megérteni a gyermek szándékát, belső indítékait, ha
szükséges lépjen közbe.
o Az óvónő alakítsa ki a gyermekekben azt az igényt, hogy alkalomadtán maguk
készítsék el a játékhoz szükséges eszközöket.
o Ismertesse meg a gyermekekkel a különböző anyagokat, a szerszámok használatát
és az egyszerűbb technikai fogásokat.
o Készítsen a gyermekekkel közösen sík- és egyszerű ujj- és fakanálbábokat fából,
terményből vagy más természetes anyagból.
o Az egyszerű mesék megjelenítésében legyen résztvevő, adjon modellt egy-egy
szereplő megformálásához.
o A bábozás először az óvónő előadásában jelenjen meg az óvodában, tanítsa meg a
gyermekeket a kézméretüknek megfelelő bábok mozgatására.
o Teremtsen arra lehetőséget, hogy játékidőben is legyen alkalmuk a gyermekeknek
kedvük szerint bábozni, dramatizálni.
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o Az óvónő az építő és konstruáló játékeszközök beszerzésénél vegye figyelembe a
csoport összetételét, a gyermekek egyéni sajátosságait és azt, hogy a játékszerek
különböző fajtái más-más fejlettségű gyermekeknek felelnek meg.
o Tanítsa meg a gyermekeket a konstrukciós eszközök használatára, az anyagok
kezelésére.
o Késztesse őket arra, hogy az elemekből a valóság tárgyaihoz, játékszerekhez,
vagy egyszerű modellekhez hasonlót készítsenek.
o Érje el, hogy az óvodáskor végére legyenek képesek a különböző anyagok,
eszközök kombinált alkalmazására is.
o Az óvónő tervezzen olyan szabályokhoz kötött ügyességi- és szabályjátékokat,
amelyek a gyermekek mozgásigényét kielégítik, szabályaik könnyen betarthatóak.
o A szabályjáték kiválasztásánál vegye figyelembe a gyermekek kívánságait,
fejlettségét, a csoport létszámát, a helyi adottságokat, a játék előzményeit.
o Segítse a gyermeket a játék kiválasztásában, ügyeljen arra, hogy a gyermekek a
szabadon választott játékban is megtartsák annak szabályait, egymáshoz
udvariasak, előzékenyek legyenek.
o A gyermekek nyugodt játéka esetén, vagy ha érezhető, hogy a gyermekek
problémamegoldóak, az óvónő irányítása legyen játékot követő, szemlélő, hagyja
a gyermekeket cselekedni.
o Az óvónő szerepvállalásai modellértékűek, ezért olyan nyelvi eszközöket
használjon, amelyek szinte láthatóvá teszik a gyermek előtt a beszédben ábrázolt
eseményeket, helyzeteket, cselekvéseket, szereplőket.
o Az óvónő által kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak teret az artikuláció,
szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez. (pl.: hangutánzó játékok, légzési
technikát segítő játékok, szinonimakereső játékok stb.).
Alkalmazott módszerek:
Indirekt: szabad játék.
A

gyermekeket

nem

utasítva,

tiszteletben

tartva

igényeiket,

vágyaikat,

elgondolásaikat csendes szemlélőként csak konfliktus helyzetekbe beavatkozva
irányít az óvónő.
Direkt: irányított játék.
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Az óvónő által kezdeményezett, irányított játékok. Új képességfejlesztő játékok
bemutatása, a szabályok betartásának ellenőrzése.

5.1.4. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Szükségleteiknek és életkoruknak megfelelően válasszanak játékot.
Kapcsolódjanak be a közös játékokba.
Alakuljanak ki pozitív érzelmek társaik iránt.
Legyenek önálló, kezdeményező megnyilvánulásaik.
Legyenek egyéni ötleteik, javaslataik.
Legyenek képesek saját élményeik eljátszására.
Legyenek önállóak a szerepjáték előzetes közös tervezésében, a szerepek
kiválasztásában
Alkotásaikat egyéni ötletek alapján hozzák létre, legyenek képesek különböző
anyagok, eszközök kombinált alkalmazására.
A barkácsolás során létrehozott eszközöket használják fel játékukban.
Vegyenek részt aktívan az erőfeszítést, ügyességet igénylő játékokban.
Legyenek képesek szabályjátékok megtanulására és tartsák be, kövessék a
megismert szabályokat.

5.2. VERSELÉS-MESÉLÉS
Az óvodás korú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok a vers, a mese és a
mondóka. A mindennapos mondókázás, verselés, mesélés élmény a kisgyermek
számára, mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
E tevékenység célja a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése,
pozitív személyiségjegyeinek megalapozása meseélmények segítségével, a versek,
mondókák zeneiségével, rímeinek csengésével.
A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az
önismeretet, segíti a világ megismerését. A mese oldja a szorongást, az indulatok
feldolgozására, belső képteremtésre tanít. Szigorú ok-okozati kapcsolatot feloldó
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mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelembe vett
pszichikus realista és a külvilágra irányított megismerési törekvésre.
A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja.

5.2.1. Az óvodapedagógus feladata:

o Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mondókázás,
mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás), a népi, a klasszikus és a kortárs művek
anyagának igényes, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő összeállítása,
valamint a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése.
o A kiválasztott versek, mesék, szólások és közmondások erősítsék meg a környezet
megszerettetését, a néphagyomány-ápolást, az évszakok szépségét.
o Az

óvónő

tartózkodjék

a

művek

átfogalmazásától,

a

próza

lényegi

megváltoztatásától, mert az irodalmi értékű mese ritmusa, dallama, hangzóvilága
kötött.
o Az óvónő biztosítson minél több lehetőséget a gyerekekkel való személyes
kontaktus megteremtésére, ahol együtt ismételjék az állathívogatókat, altatókat,
kiolvasókat, valamint gyakorolják a hozzájuk tartozó játékos mozdulatokat,
játékokat.
o

Az óvónő ragadjon meg minden alkalmat a kiolvasók, rigmusok ismételgetésére,
melyekben a ritmus,a hang legyen elsődleges.

o Minél kisebbek a gyermekek, annál több legyen a mondókajáték, állathangutánzó
és felelgetős mesemondóka, halmozó- és láncmese, vers, verses mese, majd
fokozatosan hosszabbodó, bonyolódó prózai mese.
o Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassa rá a gyermekeket a
mese figyelmes végighallgatására.
o Nyújtson érzelmi biztonságot a mese többszöri meghallgatására, legyenek élvezői
a mese dramatikus feldolgozásának.
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o Teremtsen lehetőséget a sokszor hallott egyszerű mesék dramatizálásához,
bábozásához.
o Kíséreljék meg a mese önálló befejezését, új mesék kitalálását.
o Rövid, improvizált jelenetek bemutatásával ismerjék meg a bábokat.
o Az óvónő segítségével jelenítsék meg a meséket, egyéni élményeik alapján
rögtönözzenek bábjátékot.
o Az új versek bemutatása kapcsolódjon a gyermekek élményeihez.
o Az óvónő tegye lehetővé, hogy a gyermekek mese- és versélményeiket játékokkal
és rajzzal is kifejezhessék.
o Érdeklődjenek a gyermekek az irodalmi élmények során hallott ismeretlen szavak,
kifejezések iránt, ismerjék meg azok jelentését, próbálják meg azokat
beszédükben használni.
o A népi mondókák ismételgetése segítse elő a magán- és mássalhangzók helyes
ejtését, megfelelő artikulációját, a hangkapcsolatok törvényszerűségeit.
o Alakítsa ki a gyermekek könyv iránti vonzódását, a könyvvel való helyes
bánásmódot.
o Mesélés verselés, bábozás és dramatizálás alkalmával sajátítsák el a helyes ejtést, a tiszta
beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet.

Alkalmazott módszerek:
bemutatás, magyarázat, beszélgetés, képolvasás, szemléltetés,
gyakorlás,dramatizálás,meséltetés, meseszövés, bábozás, anyanyelvi játékok.

A bábozás, dramatizálás:
Programunkban a komplex ráhatások rendszerében jelentős szerepe van a bábozásnak
és a dramatizálásnak is.
A 3-4 éves gyermekek óvodába kerülésekor a báb főszerepet kaphat egy érzékeny,
felkészült óvodapedagógus kezében. A bábbal eleinte az óvodapedagógus játszik, ő
beszélteti. A gyermekek nagyon megszeretik a bábokat, ismerkednek, próbálgatják,
játszanak velük. A sok bábos élmény hatására 5 éves koruktól már maguk is
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eljátszanak ismert meséket, vagy kitalált helyzeteket, szituációkat, amelyek 6-7 éves
korra egyre bonyolultabbak lesznek.
Óvodánkban a báb használata kiegészül a báb elkészítésének igényével, sőt a díszlet
megalkotása is érdekes feladat a gyermekek számára. A báb mögé bújva a gátlásos
gyermek is megszólal, lehetősége nyílik az önmegvalósításra.
A báb a társas kapcsolatok alakulására is jó hatással van, hiszen alkalmazkodni kell
egymáshoz és figyelni kell a másikra. Nagymértékben segíti a kommunikációs- és a
verbális képességek fejlődését.
A dramatizáláskor a gyermekek beleélik magukat a szereplők helyzetébe. A
gyermekek a dramatizálás alkalmával egyéni életük történéseit, vagy irodalmi
élményüket

dolgozzák

fel

saját

érzelmi

töltéssel,

mély

átéléssel.

Az

óvodapedagógusnak nagy szerepe van abban, hogy dramatizációs helyzeteket
teremtsen, eszközöket, kellékeket biztosítson a játékhoz. Fontos a szerepvállalás
módja, az óvónő indirekt irányítása.

5.2.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Szívesen ismételjék a verseket, rigmusokat, ismerjék a hozzájuk tartozó játékok
szövegeit és mozgásait.
Várják, igényeljék a mesehallgatást.
Jegyezzék meg a mese legfontosabb elemeit (szereplők, események), nevezzék
meg azokat.
Legyenek képesek kiegészíteni szóban, ismert meserészleteket.
Figyelmesen hallgassák végig óvónőjüket, társaikat.
Nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően fűzzék mondataikat.
Legyenek képesek a hallottak képi megjelenítésére.
Koruknak megfelelő színházi előadás cselekményét képesek legyenek követni.

112. oldal

5.3. ÉNEK-ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Az óvodai zenei nevelés a gyermeket élményhez juttatja, felkelti zenei
érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a
gyermekkel az éneklést, az énekes játékokat, és szoktatja őket a szép, tiszta éneklésre.
A zenei nevelés célja a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami
fejleszti a gyermekek zenei hallását és ízlését, esztétikai fogékonyságát, zenei
emlékezetét és alkotókedvét s megalapozza zenei anyanyelvüket.
A gyermekdalok ritmusából fakadó harmonikus mozgás elősegíti mozgáskultúrájának
fejlődését.

5.3.1. Az óvodapedagógus feladata:

o A 3-7 éves korban tervezhető énekes népi játékok és kortárs művészeti alkotások
igényes, életkornak és a csoport képességszintjének megfelelő válogatása, a
tevékenység szervezeti formáinak biztosítása, valamint a gyermekek nyelvi
képességeinek fejlesztése mondókákkal, népdalokkal, gyermekdalokkal és zenei
készségfejlesztő játékokkal.
o A korcsoportok zenei anyagába válogasson az óvónő ölbeli játékokat, amelyeket a
felnőttekkel közösen játszhatnak, legyen ezek között arc-, kéz-, ujj-, lovagoltató
játékok.
o Ismertessen meg a gyermekekkel könnyen eljátszható énekes játékokat,
alkalomhoz illő nép- és műdalokat, bonyolultabb párcsere, kapus, hidas,
sorgyarapító-fogyó játékokat, mivel ezek zenei anyanyelvünk művészi értékei.
o A zene varázsának megérzésére időre van szükség, ezért az óvónő többször is
játssza, énekelje el a dalt, és adja elő a mondókát.
o A mondókák, énekek ismételgetése segítse a helyes artikulációt, a szavak szép,
pontos kiejtését.
o Az éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segítse a
magán- és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését.
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o A sokféle énekes játék adjon alkalmat a szókincs bővítésére.
o Az óvónő az alkalmi dalokat úgy válassza ki, hogy azokhoz utánzó mozdulatokat,
játékokat lehessen kitalálni.
o A zenei alapfogalmak megismerése, a zenei készségek elsajátítása jóízű játékok
közben történjen.
o Figyeltesse meg a csendet, a környezet hangjait, dallamjátszó hangszerek
hangszínét.
o Érzékeltesse különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést, a dalok, mondókák
ritmusát.
o Használtasson többféle ritmuseszközt a ritmusérzék fejlesztése érdekében.
o Teremtsen

alkalmat

szövegmondásra,

a

halkabb

éneklésre,

és

hangosabb,

lassú-gyors

magasabb

tempóváltás

és

mélyebb

érzékeltetésére,

dallambújtatásra.
o Minél több zenei élmény közvetítésével keltse fel a gyermekek érdeklődését a
zenehallgatás iránt.
o A zenehallgatás anyagát kapcsolja a különböző tevékenységekhez, évszakokhoz.
o A zenehallgatási anyag megválasztásánál használja fel más nemzetiségek
dalanyagát is.
o Szoktassa a gyermekeket a zene figyelmes, érdeklődő meghallgatására.
o Kezdeményezzen minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, hogy
különböző mozgással megérezzék a motívumok hosszát.
o Teremtsen arra lehetőséget, hogy egy-egy zenei feladatot többféleképpen lehessen
megoldani, ezzel fejlesztve, a gyermekek alkotókészségét.
o Adjon lehetőséget az óvodai hangszerek használatára.
o Ismertesse meg a gyermekeket a korcsoportnak megfelelő eredeti énekes-táncos
gyermekjátékokkal.
o Variálja úgy az énekes játékok mozgásanyagát egyszerű tánclépésekkel, amit a
felnőtti minta utánzásával követni tudnak, megalapozva a néptánc alapjait.
o Gyakoroltassa a néptánc alaplépéseit.
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Alkalmazott módszerek:
bemutatás, mintaadás, gyakorlás, játékos cselekedtetés, magyarázat, ellenőrzés,
értékelés.

5.3.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Tudjanak természetes tempóban járni, segítség nélkül tempót tartani.
Törekedjenek a tiszta éneklésre.
Énekeljenek felelgetős dalokat társaikkal vagy a csoporttal.
Énekeljenek vissza dallamot.
Különböztessék meg és reprodukálják a halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú
fogalompárokat dallamban, ritmusban.
Fejezzék ki cselekvéssel a dalritmust és az egyenletes lüktetést.
Tudjanak egyszerű táncos mozgásokat végezni helyes testtartással.
Énekeljenek alkalmi dalokat ünnepkörökhöz kapcsolódva.
Ismerjenek

fel

tanult

dalt

dallammotívum

alapján,

néhány

természeti

környezetbeli hangot (zenei zörejhang, hangszerek, ritmushangszerek, furulya).
Ismerjenek néhány térforma alakítási lehetőséget (kör, csigavonal stb.).
Próbálkozzanak dallamrögtönzésekkel.
Tudjanak dallambújtatást végezni.
Hallgassák türelemmel a bemutatott zenét.

5.4. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A vizuális nevelés, az ábrázolás összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja
a rajzolást, festést, mintázást, az építést, képalakítást, a konstruálást, a kézimunkát, a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikai, tárgyi környezettel való
ismerkedést és az esztétikus környezetalakítást.
A tevékenység célja az igény kialakítása az alkotásra gyermekek élmény- és
fantáziavilágának

képi

szabad

önkifejezésére.

A

gyermekek

tér-forma-szín
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képzetének

gazdagítása, esztétikai érzékenységük,

szép

iránti nyitottságuk,

igényességük alakítása.

5.4.1. Az óvodapedagógus feladata
o A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével teremtse
meg az alkotó tevékenység feltételeit.
o Vegye tekintetbe,

az egyes gyermekek

közötti ábrázolás

képességbeli

különbségeit. Nem kell és nem is lehet a gyermekeket egy szintre hozni.
o Biztosítson az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközt,
zavartalan, nyugodt helyet és a tevékenység befejezéséhez elegendő időt.
o Ismertesse meg a gyermeket az eszközök használatával, valamint különböző
anyagokkal, a rajzolás, mintázás és a kézi munka különböző technikai
alapelemeivel és eljárásaival.
o Teremtse meg a mindennapi szabad játékban is a rajzolás, festés, mintázás, a
különböző anyagokkal való foglalkozás lehetőségét.
o Tegye lehetővé, hogy a gyermekek játszva ismerkedhessenek az anyagokkal
eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségeivel.
o Biztosítsa az esztétikum iránti érzékenység és értékelő-képesség kialakítását,
együttesen gyönyörködve a saját alkotásokban, a mű- és népművészeti
szépségekben.
o Segítse a gyermekek képalakító készségének megindulását a szórt elrendezéstől a
képelemek részformák elemeinek egymáshoz rendeléséig.
o A gyermekekkel ismertesse meg az anyagok alakíthatóságát nyomkodva,
gyurkálva, gömbölyítve, ütögetve, sodorva, simítva, mélyítve tépegetve... stb.
o Biztosítsa a mindennapi gyurmázás lehetőségét.
o Fedeztesse fel az építés során a különböző tárgyak formáit, alakzatait.
o Segítse a gyermekek szándékos képalakító tevékenységét élményeikhez
kapcsolódó témákkal, s azokhoz megfelelően illeszkedő technikával.
o Ellenőrizze, hogy a technikák megfelelnek-e a választott témának.

116. oldal

o Segítse a gyermeket az emberábrázolás, a környezet, a tárgyak, cselekmények
saját elképzelés alapján történő megjelenítésében.
o Vonja be a gyermekeket az eszközök előkészítésébe, elrakásába.
o Az 5-6-7 éves gyermeknek teremtsen minél több alkalmat közös kompozíció
létrehozására, gazdagítsa a technikai megoldásokat és az eszközlehetőségeket.
o Törekedjen arra, hogy a gyermek saját élményein alapuló cselekményes témákban
jelenjenek meg a mesék, versek, énekes játékok, ünnepek eseményábrázolása is.
o Érje el, hogy a gyermekek használjanak a képalakításhoz minél eredetibb
megoldásokat,

gyönyörködjenek

a

gazdag

formákban,

színekben

és

a

színkeveréssel alkotott színárnyalatokban, plasztikai munkájukban is jelenjen meg
közös, térbeli, többalakos kompozíció, mese- jelenet.
o Segítse a gyermekeket a játékok, bábok, játékkellékek készítésében.
o Törekedjen az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítására.
o A gyermekek valamennyi rajzát, alkotását értékként kezelje.
o Gyűjtse és időszakonként tekintse át, elemezze a gyermekmunkákat, a gyermekek
ábrázolásbeli fejlődésének és a további feladatok megállapításának céljából.
o Vonja be a szülőket az alkotómunkához szükséges anyagok gyűjtésébe.
o Segítse elő, hogy a szülők otthon is adjanak a gyermeknek lehetőséget az
ábrázolásra s a kész alkotásaikat őrizzék, becsüljék meg, örüljenek neki.
Alkalmazott módszerek:
játékos cselekedtetés, beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, értékelés.

5.4.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Képalkotásban egyéni módon tudják megjeleníteni élményeiket, elképzeléseiket.
Tudják alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat, nevezzék meg a
színeket, azok sötét és világos árnyalatait.
Emberábrázolásukban

jelenítsék

meg

a

részformákat,

esetleg

egyszerű

mozgásokat.
Alkossanak képet emlékezet, élmény alapján.
Megfelelően használják az eszközöket, tartsák tisztán azokat, rendelkezzenek
helyes ceruzafogással.
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Megfigyelés után tudjanak formát mintázni, ezek egyéniek, részletezőek
legyenek.
Készítsenek önállóan, vagy társaikkal közösen modellt, makettet.
Díszítsenek tárgyakat saját elképzelés alapján.
Legyen véleményük saját és társaik "műveiről", műalkotásokról.
Önállóan javítsák - megbeszélt módon - hibáikat.
Rendelkezzenek koordinált szem- és kézmozgással.
Örüljenek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak.

5.5. MOZGÁS
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez
igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek
kialakításának,formálásának és fejlesztésének eszközei.
A rendszeres és kellemes légkörben végzett testmozgás a gyermek természetes
igényévé válik és beépül szokásrendszerébe.
Fontos szerepet
egyensúlyának

játszik az
fenntartásában,

egészség

megóvásában,

kedvezően

a szervezet

befolyásolja

az

egyes

biológiai
szervek

teljesítőképességét.
Fejleszti

a

gyermekek

természetes

mozgását,

lehetőséget

biztosít

a

mozgástapasztalatok rendszeres bővítésére.
Az örömmel végzett gyakorlatok, mozgásos tevékenységek, játékok, feladatok
rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül
különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki
szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Elősegítik a gyermekek helyes
testtartásának, szép mozgásának kialakulását, fejlesztik a nagy- és finommozgásokat,
a társra figyelést.
A

mozgásos

tevékenységek

célja

a

gyermekek

természetes,

harmonikus,

összerendezett, fegyelmezett mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos
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formában, továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének,
valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a
gyermek szabad mozgáskedve.

5.5.1. Az óvodapedagógus feladata:
o Az óvónő a gyermekek egészséges fejlődése érdekében teremtse meg azokat a
feltételeket, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet teherbíróellenálló- és alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, ügyességüket,
gyorsaságukat és állóképességüket.
o Használja ki az udvar lehetőségeit a gyermekek nagymozgásának fejlesztésére
(járás, futás, kúszás, mászás).
o Biztosítson az óvónő minél több alkalmat a szabad mozgásra, mivel ez gyakorlási
lehetőséget ad az irányított mozgás-tevékenység alatt megismert mozgásformák
többszöri ismétlésére.
o A mozgásos tevékenységet, s azok eszközeit mindenkor a gyermekek életkorához,
egyéni szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez
méretezzük.
o Biztosítsa a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és a délutáni udvari játék és
séta során is.
o Az irányított mozgásos játékokat mindhárom korosztálynak heti egy alkalommal,
különböző időkerettel szervezze meg.
o Ismertesse meg a dobásgyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal.
o A mozgásos játékok szervezése során legyen lehetőség a támaszgyakorlatok
gyakorlására talajon és szereken egyaránt.
o Tervezzen minél több egyensúlyozó játékot.
o Alkalmazzon többféle kézi szert a különböző típusú mozgásokhoz.
o Mutassa meg a helyes mintát és igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus
gyakorlását.
o Kezelje kiemelten az egyensúlyérzék fejlesztését, a szem-kéz, szem-láb
koordináció differenciálásának érdekében.
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o Tervezzen lábboltozat erősítő speciális járás- és gimnasztikai gyakorlatokat.
o A csoportszobában is legyen alkalma a gyermekeknek ismételgetni a szervezett
foglalkozáson megismert mozgáselemeket.
o Minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel végzett mozgásokat.
o Tervezzen futógyakorlatokat, sor- és váltóversenyt, versenyfutást.
o Ismertesse meg a fokozódó futást, a gyors-lassú futást.
o Végeztessen ugrás, dobás, és támaszgyakorlatokat.
o Ismertesse meg a talajtornaelemeket.
o Egyensúlyoztassa a gyermekeket padon járással, fej-, kar- és lábmozgásokkal
összekötve.
o Mivel az 5-6-7 éves gyermekek mozgása már összerendezettebb, harmonikus
ritmusú, fektessen hangsúlyt az észlelés, az alaklátás, formaállandóság mozgás
közbeni fejlesztésére, a finommotorika alakítására és a szabályjáték gyakorlati
alkalmazására.
o Szervezzen a szülőkkel együtt sportprogramokat.
Alkalmazott módszerek:
magyarázat, beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, játékos
cselekedtetés, illetve helyenként szabadon választott módszer. / pl: zenés torna /.

5.5.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Szeressenek mozogni, legyenek kitartóak a mozgásos játékokban.
Kialakult

nagymozgásuk,

finommozgásuk,

egyensúlyészlelésük

legyen

összerendezett.
Ismerjék az irányokat, tudjanak térben tájékozódni.
Tartsák be a szabályokat a különböző verseny- és ügyességi játékok játszásakor.
Ismerjék a vezényszavakat. tudjanak a hallottak szerint cselekedni.
Legyenek képesek ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan
végezni.
Tudjanak helyben labdát vezetni, labdát dobni, megfogni, gurítani, vele célozni.
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Legyenek képesek a sor- és köralakításokra.

5.6. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
A külső világ tevékeny megismerés az óvodai nevelés egészében érvényesülő
folyamat.
A tevékenység célja a szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek
pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti-emberi-tárgyi világ értékei iránt.
A gyermekek az őket körülvevő közvetlen és tágabb természeti-emberi-tárgyi
környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól olyan tapasztalatokat szereznek,
amelyek az életkoruknak megfelelő, biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a
környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához nélkülözhetetlenek.
A gyermek a környezetből szerzett ismereteit a játékban felhasználja, átéli,
folyamatosan gyakorolja és alkalmazza.
Az ismeretszerzést segíti a tapasztalás, a megfigyelés, a kísérletezés, az aktív
tevékenykedés.

5.6.1. Az óvodapedagógus feladatai
o Az óvónő tegye lehetővé a gyermekek számára a környezet tevékeny
megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és
szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezeti kultúra és a biztonságos
életvitel alakításaira.
o A foglalkozások többségét a szabadban szervezze.
o Szervezze meg a gyermekek tapasztalat és élményszerző sétáit az óvoda
környezetében.
o A gyermekek a közvetlen környezetében érzékeltesse a környezet esztétikumát:
hangokat, színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát.
o Figyeltesse meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit.
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o Kezdeményezzen rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatást.
o Juttassa olyan tapasztalatokhoz a gyermekeket, hogy felismerjék az időjárás és az
öltözködés ok-okozati összefüggésit.
o Fedeztesse fel a gyermekekkel a kertek növényeit, a virágokat, bokrokat, fákat,
bogarakat, madarakat.
o Használja ki a valós élethelyzeteket, melyben a gyermekek megismerik a ház
körül élő állatokat, életmódjukat, és jellegzetes tulajdonságaikat, hasznukat.
o Ismertesse meg a gyermekeket a vadon élő állatokkal és élővilágukkal.
o Teremtsen lehetőséget a növény és állatgondozásra, növelve ezzel a gyermekek
felelősségérzetét és kötelességtudatát.
o Figyeltesse meg a környezet tárgyainak színeit, a színek világosabb, sötétebb
árnyalatait.
o Figyeltesse meg a napszakokat, szimulációs játékban eleveníttesse fel az egyes
napszakok ismétlődő tevékenységeit, tudatosítsa a napszakok nevét.
o Otthonról hozott képek alapján ismertesse fel a gyermekek családtagjait, bővítse
az ismereteket a családról, a családtagok munkájáról.
o Ismertesse meg a testrészek, érzékszervek funkcióit, védelmét, ápolását.
o Folyamatosan gyakoroltassa a környezetalakítást a gyermek szűk környezetében.
o Biztosítson helyet, időt, hogy a gyermekek által gyűjtött tapasztalatok, élmények
személyes beszélgetés alkalmával felszínre kerüljenek.
o Tegye lehetővé, hogy a gyermekek értelmesen, összefüggően kifejezhessék
gondolataikat, érzelmeiket, kívánságaikat, észrevételeiket környezetükről.
o Segítse elő döntési képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatban és a környezet
alakításában.
o Gyűjtsenek terméseket, és azokat hasznosítsák az óvónő segítségével.
o Az

óvónő

törekedjen

a

megfigyelések,

gyűjtőmunkák

gazdagítására,

differenciálására.
o Alakítsa ki a gyermekekben a környezetük rendjéért, tisztaságáért érzett
felelősségtudatot.
o A környezet fenntarthatóságának érdekében nevelje a gyermekeket az energiával
való gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.
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o A szabadban folyó játék során teremtsen alkalmat a természetvédelmi feladatok
ellátására.
o Vetesse észre, hogy a tárgyak, személy, halmazok összehasonlíthatóak,
szétválaszthatóak tulajdonságaik szerint, illetve saját szempontok alapján.
o A számfogalom megalapozására végeztessen mérési, összemérési feladatokat
mennyiségekkel, halmazokkal, különböző egységekkel.
o Végeztessen sorba rendezést megnevezett mennyiségi tulajdonságok és felismert
szabályosság szerint.
o Teremtsen olyan helyzeteket, melyben a gyermekek gyakorolhatják a téri
irányokat.
o Juttassa el a gyermekeket a síkbeli alakzatok, geometriai formák felismeréséig.
o Ragadjon meg minden alkalmat a tükörrel való tevékenységre, mely fontos
feltételét képezi a téri percepció kialakításának.
Alkalmazott módszerek:
játék, játékos cselekedtetés, beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás,
megfigyelés, tapasztalás, ellenőrzés, értékelés.

5.6.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Tudjanak felsorolni személyes adatokat: név, lakcím életkor; szülők, testvér(ek)
neve.
Nevezzék meg saját testrészeiket, érzékszerveiket.
Tudják az évszakok nevét, jellemzőit, a napok nevét, sorrendjét, a napszakokat.
Ismerjék néhány környezetükben levő épület funkcióját.
Ismerjék fel és nevezzék meg a különböző gyümölcsöket és zöldségeket.
Nevezzék meg a közlekedés eszközeit és néhány alapvető szabályát.
Ismerjék fel és nevezzék meg a színeket.
Vegyenek részt elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem,
élőlények óvása).
Legyenek képesek felismerni és megnevezni házi és erdei állatokat, és néhány
jellemző tulajdonságaikat.
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Válogassanak alakzatokat, tárgyakat, élőlényeket különböző szempontok alapján.
Hasonlítsanak össze mennyiségeket: több, kevesebb, ugyanannyi; hosszabb,
rövidebb, ugyanolyan hosszú; magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb.
Tudják megszámolni a tárgyakat legalább 10-ig. Tudjanak összehasonlítani
mennyiség, nagyság, forma és szín szerint.
Különböztessék meg a jobbra, balra irányokat, értsék a helyeket kifejező
névutókat.
Ismerjék fel és tudják szétválogatni a síkbeli és térbeli alakzatokat.

5.7. MUNKA
A gyermekek a munkát éppúgy, mint a játékot, általában könnyedén, örömmel
végzik, ezért szívesen azonosulnak a munka céljával, természetesnek tartják
szükségességét, élvezik az elért eredményeket.
A tevékenység célja a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek,
tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi
kapcsolatát, kötelességteljesítését.
Az óvodában a munka elsősorban a közösségért végzett aktív tevékenység. Magába
foglalja az önkiszolgáló munkát, a naposságot, az óvoda, a csoport mindennapi
életével

kapcsolatos

alkalomszerű

vagy

egyéb

munkákat,

a

növény-

és

állatgondozást. Hozzájárul a gyermekek közti társas kapcsolatok alakulásához, a saját
és a mások elismeréséhez, a közösségért végzett tevékenység értelmének,
szükségességének és örömének felfogásához. Lehetővé válik általa a munkához
szükséges attitűdök, a kitartás, az önállóság, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés
gyakorlása, az önértékelés és ezzel együtt a közösségi értékelés alakulása.
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5.7.1. Az óvodapedagógus feladatai
o A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése és azok feltételének
biztosítása a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve.
o Teremtse meg a játékból kibontakozó és a gyermekek szükségleteiből fakadó
elsősorban önmagukért és a közösségért végzett önálló munkavégzés lehetőségeit.
o Kezdetben segítse, majd támogassa az önálló munkavégzést.
o Adjon mindegyik munkafajtánál mintát az eszközök használatához és a
munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez.
o Értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális, a gyermekhez saját magához mérten
fejlesztő, buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki
a rendszeres munkavégzéshez.
o Az óvónő a 3-4 éves óvodásokat ismertesse meg az önkiszolgáló munkával és
vonja be őket az alkalomszerű munkákba, ami lehet esetleges, de lehet
szabályosan ismétlődő.
o A naposi munkát, célszerűen akkor vezesse be, ha a gyermekek készségszinten
ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait.
o Az óvónő és a dajka közös megállapodás alapján gondolja végig a naposi munkát
és alakítsa ki a gyermekek összehangolt cselekvésláncát.
o Biztosítsa bizonyos alkalomszerű, ismétlődő munkák gyermekek által történő
együttvégzését, a felnőttek átgondolt, konstruktív vezetésével: játékok helyre
rakása, a csoportterem átrendezése, a tevékenységekhez használt eszközök
kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének megőrzése.
o Tervezze meg az egyéni megbízások lehetőségeit: információk közvetítése,
kisebbek és egymás segítése, jeles napok előkészítése.
o Vonja be a gyermekeket az óvoda helyiségeinek, udvarának tisztántartásába.
o Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek környezetszépítő munkát végezzenek.
o Segítségével a gyermekek gondozzanak madáretetőt és gyűjtsenek madáreledelt.
o Alakítsa ki a gyermekekben az ízléses, esztétikus terítés igényét.
o Úgy alakítsa a növények, és az élősarok gondozását, hogy a gyermekek minél
több műveletet önállóan tudjanak végezni.
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o Olyan munkát bízzon a gyermekekre, amelyek elvégzésére megerőltetés nélkül
képesek.
o Törekedjék arra, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény és a képesség a
beszédkapcsolaton alapuló együttműködésre, mivel vannak olyan gyermekek akik
munka közben válnak nyitottá.
o Gyakori dicséret, elismerés hatásával érje el, hogy a gyermekek önálló
feladatvállalás alapján szívesen vegyenek részt az alkalomszerű munkákban.
Alkalmazott módszerek:
az egyes munkafajták fokozatos bevezetése a korcsoportnak és fejlettségi szintnek
megfelelően.

5.7.2. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére
Képesek legyenek egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő feladatok elvégzésére.
Szeressenek közösen dolgozni.
Önállóan, igényesen végezzék a naposi munkát.
Megbízásaikat pontosan teljesítsék.
Szívesen vállalkozzanak egyéni megbízatások elvégzésére.
Gondozzák, óvják a környezetükben lévő növényeket.
Ismerjék fel a segítségadás lehetőségeit.
Képesek legyenek saját testi épségük megőrzésére és az eszközök megóvására.
Ismerjék a szerszámok, munkaeszközök tárolási helyét, azok használatát.

5.8. TANULÁS
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Az
óvodában a tanulás elsődleges célja a gyermek képességeinek fejlesztése,

126. oldal

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Magába foglalja a magatartás, a tanulás iránti
vágy, az ismeretszerzés és a motiváció fejlődését.
A gyermekek gondolkodásában a valóságos cselevés mellett a fejlődés hatására egyre
inkább helyet kapnak a tárgyakról, és a velük való cselekvésekről kialakult belső
gondolati képek. A megismerés fokozatosan áttevődik a képszerű szemléletes
gondolkodás szintjére, a fogalmi gondolkodás azonban csak később kezd kialakulni.
E tevékenység célja a gyermekek tanulás- és tudás iránti vágyának felébresztése és
kielégítése,

a

megismerési

képességek

fejlesztése,

a

tapasztalatszerzés

és

gondolkodás örömének átélése az egész nap folyamán adódó természetes és szimulált
helyzeteken keresztül.

5.8.1. Abaújszántó
A 2, 5- 3- 4- 5 éves korosztálynak, a kis- és középső csoportos korú gyermekeknek,
az óvodapedagógus játékidőben alakít ki kötetlen, egyéni vagy mikrocsoportos
tevékenységeket. A tervezett témakörök feldolgozása nap mint nap folyamatosan,
játékosan, játékidőben történik. A feldolgozás mennyiségét, milyenségét a résztvevő
gyermekek érdeklődése, fejlettsége szabja meg. A gyermekek öntevékenyen vesznek
részt az ismétlődő tapasztalásban, megfigyelésben.
Az 5-6-7 évesek korosztálynak, a nagycsoportos korú gyermekeknek, a hét minden
napján szervezünk egy kötött foglalkozást. A kötött foglalkozásokon túl játékidőben,
az óvodapedagógus által tervezetten is, az előző évekhez hasonlóan folytatjuk a
játékos

kötetlen

formákat,

valamint

mindezt

kiegészíti

a

játszószobák

tevékenységrendszere.

5.8.2. Boldogkőújfalu
A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények
alapján tanulnak, és általuk fejlődnek. A szociális és intellektuális tanulási
képességek fejlődését az óvoda felerősíti. Ennek elsődleges terepe a játék és a teljes
óvodai élet. Nem fér kétség ahhoz, hogy az óvodás gyermek értelmi képessége:
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érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerű szemléletes
gondolkodása a játékon keresztül fejlődik. A gyermekek örömmel és teljesen önként,
spontán tanulnak.

Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az

óvónő által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermeki kérdésekre,
válaszokra épülő ismeretszerzését is magába foglalja.
A programban helyet kap az óvónő által kezdeményezett szervezett tevékenység
során megvalósuló tanulás, amely számtalan probléma és feladatmegoldás
lehetőségét adja a gyerekeknek.

SZERVEZETT TANULÁS FORMÁI
Kötelező: Mozgás, mozgásos játékok. Énekes játékok /4-5-6-7 éveseknek/
Közvetlen kötelező: Vers, mese, dramatikus játék.
Kötetlen: Rajz, mintázás, kézimunka. A környezet megszerettetése, megismerése.
Ének-zene, Énekes játékok.
A SZERVEZETT TANULÁS MUNKAFORMÁI
Frontális: Mozgás, Vers, mese, dramatikus játék
Zenés – mozgásos percek
Énekes játékok
Futás, kocogás
Mikrocsoportos: Ének – zene, Rajz, mintázás, kézimunka
A környezet tevékeny megszerettetése.
Egyéni: Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint. Tehetséggondozás, kreativitás
fejlesztése.
A szervezett tanulás időkeretei gyermekenként
Vers, mese ÉnekRajz,
Mozgás, Zenés
A környezet
dramatikus zene
mintázás
mozgásos mozgásos megszerettetése.
játék
kézimunka játék
percek
3-4
naponta 5- heti 1x heti 1x 10heti 1x napi
6 heti 1x
10évesek
10
10-15
15
10-15
15
4-5
10-15
15-20
15-20
15-20
8
15-20
évesek
5-6-7
15-20
30-35
30-35
30-35
10
30-35
évesek
A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete: 35
A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete: 45
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Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete: 65
A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek
A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi, lelki állapota,
érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az óvónő az eljárásait változatosan,
mindenkor az adott szituációnak megfelelően kombinálja. A játékosság, a felfedezés,
ráébredés lehetősége, a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés,
elemezgetés, rendszerezés minél gyakrabban jelenjenek meg a tevékenységekben.

Alapelvek a tanulói folyamatok értékeléséhez
A gyerekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást,
dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. Ezért az óvónő törekedjen arra, hogy
mindegyik gyermek, mindennap kapjon valamilyen pozitív megerősítést.
Jutalmazás módszerei
Simítás, pillantás, testközelség, gesztus, mimika, szóbeli közlés.
Az óvónő kerülje a tárgyi jutalmak osztását. A büntetés teljes mértékben kerülendő a
tanulási folyamatban, mert a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését, motivációját
visszaszorítja, lefékezi.

5.8.3. Boldogkőváralja
5.8.3.1.

A játékban megvalósuló tanulás

Programunkban a gyermek fő tevékenységét a játékot vettük kiindulópontnak, mely
a kialakult fejlesztési területeket teljes egészében magába foglalni tudó
tevékenységforma. Értelmezésünk szerint a tanulás egyenlő a tapasztalatszerzéssel,
mely a pszichikus képességstruktúrákon keresztül, sok-sok mozgással és játékkal
alakítható. A játék spontán helyzeteiben sokféle tanulási forma és lehetőség benne
foglaltatik: ingertársulás és megerősítés, a próbaszerencse, a belátásos felfedezés és
problémamegoldó eljárások. A kisgyermekekben él a keveset, lassan, jót, gyakran
ismételve igénye. Fontosnak tartjuk az ismeretek átadását, bővítését, de nem a
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mennyiséget tartjuk fontosnak, hanem a tanuláshoz szükséges alapkészségek,
képességek, kulcskompetenciák fejlesztését.
Célunk:
Az alap-kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek
fejlesztése.
Az

ismeretek

adekvát

alkalmazására,

felhasználására

felkészítés,

a

gyermekek kompetenciáinak alakítása.
Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás
megalapozása.

5.8.4. Fony, Gibárt

5.8.4.1.

A játék, játékba integrált tanulás

Az óvódás gyermek elsődleges tevékenysége a játék. A játék más tevékenységgel
nem pótolható, fejlesztő hatása van, elemi pszichikus szükséglet.
 A játék örömforrás.
 A játék sajátos céltudatos tevékenység.
 A játék velejárója az utánzás.
 A játék spontán, szabadon választott, minden külső kényszertől mentes.
 A játék leghatékonyabb eszköze az óvodai nevelésnek.
 A gyermek a játékot nagyon komolyan veszi.
 A játékban résztvevők személyisége, új magatartásformát is kibontakoztat.
Cél:
A játéktevékenység és a gyermek képzettársításának elősegítése.
Sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé, ismeretszerzéssé váljon a játék.
Változatos, érzelemben gazdag játék.
A gyermek egyéni vágyainak és ötletességének kibontakoztatása.

Feladata:
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 A játék a tanulás alapvető formája, ezért fontos feladatunk a játékba integrált
tanulás megvalósítása, mely kötetlen keretek között zajlik.
 Biztosítani kell a hely, idő, eszköz, derűs légkör a játék témájául szolgáló
élményeket.
 A kreatív játékhoz minél több anyagot, eszközt kell biztosítanunk.
 Játékkal felerősítjük a szocializálódás folyamatát.
 Fejlesztjük beszédkészségüket, fantáziájukat, értelmi- érzelmi életüket, szociális
magatartásukat, szabálytudatukat.
 Meg kell tanítanunk játszani.
 A játékból ki kell vonni mindenfajta agresszív viselkedésformát.
A nevelés tartalma:
 Különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a játék idő minél hosszabb és
folyamatos legyen.
 Játékeszközöktől függően, önállóan választhatnak a tevékenységnek helyet.
 Arra kell törekednünk, hogy önállóan megtanulják a játékban a konfliktus
helyzeteket megoldani.
 Természetes anyagot kell biztosítanunk ismereteik, tapasztalataik bővüléséhez.
 A szerepjáték fejleszti a gyermek személyiségét. Játék során újra éli, illetve
„szeretné élni” az események.
 A játék alapjául élményeik szolgálnak és ezen tapasztalatokra nem a logikai
műveletek vonatkoznak. Ezért fontos, hogy minél több élményt biztosítsunk
számukra.
 Konstrukciós játék (barkács, építő) új alkotás során átéli az alkotás örömét, ha
lehet tiszteletben tartjuk és megőrizzük a kész műveket.
 Dramatizálás, bábozás (bábozgatás, bábkészítés, hangutánzás).
 A szabályjáték legjellemzőbb tulajdonsága a szabály megléte. A játék örömet,
komolyságot, társas közösségi együttműködést igényel, ezáltal erősödik a
gyermekben a konfliktus tűrőképesség.
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 A tervezés során figyelembe kell vennünk a csoport életkorát, összetételét, értelmi
képességét, mozgásfejlettségét.
 A gyermek is legyen játékvezető.

5.8.5. Projektmódszer
A tanulás folyamatában gesztor és tagóvodáink a projektet, mint a tanulásszervezési
lehetőségek egyik újfajta módját alkalmazzák, mely a tanulásszervezési módok közül az
egyik leghatékonyabb. Ez a tanulásszervezési mód szemléletében gyermekközpontú,
korszerű tudást közvetít, a demokratikus és az életre nyitott személyiség önkibontakozását
inspirálja.
A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek középpontjában egy gyakorlati
természetű probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása, hanem a lehető
legtöbb vonatkozásának feltárása, így a témát a gyermekek széles körű összefüggésben
dolgozzák fel.
A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum létrehozása. A tanulás mint
kísérő eszköz van jelen, a főszereplők a produktum elérésére irányuló tevékenységek. A
tanulás a tevékenységek tervezése, szervezése, a szokások alakítása, elsajátítása közben
indirekt módon valósul meg.
A projektmódszer a gyermek érdeklődésére, az óvodapedagógus és a gyermek közös
tevékenységére épülő módszer. A megismerési folyamatok a projektek tevékenységeinek
sorozatában valósulnak meg.
A projektmódszer jellemző jegyei
 A nagyfokú szabadság, amelyet a gyermekek számára biztosít a célok kiválasztásától,
a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül, egészen az elkészült
produktum értékeléséig.
 A konkrét, a mindennapi életből vett problémákat közösen oldják meg, eközben a
gyermekek saját elképzelései is megvalósulnak.
 A gyermekek aktív részvétele és érdeklődése biztosított, mert a gyermekek maguk
választhatják ki érdeklődésük, képességeik, tempójuk szerint azokat a feladatokat,
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amelyek számukra vonzóak. Lehetnek ezek a kiválasztott feladatok akár a téma
feldolgozásából, akár a tervezésből, akár a megvalósítás folyamatából.
 Az

óvodapedagógus-gyermek

és

a

gyermek-gyermek

közötti

természetes

együttműködésre épül mind a téma kiválasztásában, mind a hozzá szükséges tudás
megszerzésében, a kellékek és eszközök beszerzésében, a produktum elkészítésében
és bemutatásának megszervezésében.
 Központi témája (ami lehet élethelyzet vagy a komplex feladat megoldása)
tevékenységekben vagy tevékenységek sorozatában valósul meg. Pl. szilvabefőtt
télire: szilvaszedés, szilvavásárlás, -mosás, -válogatás, üvegmosás, szirupkészítés stb.
 A téma jellegétől függően időtartama lehet rövidebb vagy hosszabb (nap, hét, hónap
vagy akár több hónap).
 A témafeldolgozás teljes, mivel az adott körülményekhez képest a lehető legtöbb
összefüggés kerülhet felszínre (pl. a szilva mint gyümölcs, az egészség, a higiénia, a
tartósítás módjai, az ősz jellemzői).


A tevékenységekbe integrált műveltségtartalmak sokoldalú tapasztalatok során
épülnek be a gyermeki tudatba.

 Kollektivizál és individualizál, mert közös tervezéssel, közös szervezéssel, közös
végrehajtással és ellenőrzéssel együttműködésre, összedolgozásra, munkamegosztásra,
kooperativitásra sarkallja a gyermekeket, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ki-ki maga
válasszon magának „testhez álló” feladatot – ezzel individualitásukat viszik a közös
vállalkozásba.
A projekt megvalósulásába a szülői támogatás és közreműködési készség is bevonható.

A projektek fajtái
 Egy gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy vagy dolog megtervezése és
kivitelezése (pl. farsangi jelmez készítése, szüret, madárkalács készítése stb.).
 Egy esztétikai élmény átélése (pl. betlehemezés, szüreti mulatság, anyák napja stb.).
 Egy probléma megoldása (pl. a csoportszoba átrendezése, Hová menjünk kirándulni?
stb.).
 Valamilyen tevékenység elsajátítása (pl. kerékpározni tanulok, varrás, körmöcskézés
stb.).
 Valamilyen tudás elsajátítása (pl. az évszakok, az egészség, a családom, stb.).
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A projektben az alábbi séma jeleníti meg a téma és a
tevékenységformákban rejlő integrált műveltségtartalmak összefüggéseit

A központi téma tevékenységek sorozatában valósul meg, amely során kapcsolatba lépnek az
egyes tevékenységformák műveltségtartalmaival.
Óvodánkban a projekt egy-egy konkrét tevékenység megtervezését célozza. Az egyes
projektek között kellő időt hagyunk az élmények belső feldolgozására és lecsengésére.

5.8.6. Az óvodapedagógus feladata
o Késztesse cselekvő aktivitásra a gyermekeket, a sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalási, felfedezési lehetőségek megteremtésével, kreativitásuk erősítésével.
o A gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen
figyelmére támaszkodva irányítsa a tapasztalat- és ismeretszerzés folyamatát.
o Ismertesse

meg

a

műveltségtartalmakkal,

gyermekeket
mely

egyéni

ünnepkörökre,

képességeikhez
évszakokra,

élő,-

igazodó
élettelen

környezetre és a közvetlen környezetükre vonatkozik.
o Az eljárásait változatosan, mindenkor az adott szituációnak megfelelően
kombinálja.
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o A tanulás cselekvésre, szemléletes helyzetekben szerzett konkrét tapasztalatokra
épüljön.
o A gyermekek kérdéseire, megjegyzéseire építve vezesse a tapasztalat- és
ismeretszerzés folyamatát, ezen keresztül megismerve a gyermekek érzelmeit,
gondolkodásának, nyelvi fejlettségi szintjét.
o Segítse elő, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék, ezért
egyéni

fejlettségüknek

megfelelően

differenciált

feladatadással

késztesse

sokoldalú tevékenységre.
o Az óvodai tanulás legyen mindvégig játékos jellegű, ezzel fokozva a gyermekek
érdeklődését, kitartását, gondolkodásuk fejlesztését.
o A játékosság, a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés,
elemezgetés, rendszerezés minél gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben.
o Törekedjen módszertani kultúrájának kiművelésére.
o A gyermekeket sok buzdítással, dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönözze az
önfeledt, boldog tevékenykedésre.
o Törekedjen arra, hogy mindegyik gyermek minden nap kapjon valamilyen pozitív
megerősítést.
o Alkalmazza a személyre szabott, differenciált, árnyalt értékelést, a jutalmazás
sokféle módszerét: simogatás, tekintet, testközelség, gesztus, mimika, szóbeli
közlés.
o A tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy egy gesztus, tekintet, egy átrendeződés,
egy kérdés segítsen a nemkívánatos magatartás megszűnésében.
o A csoport életkorának megfelelően szervezze a tanulást, a játékeszközök
előkészítését, elrakását, rendben tartását.

5.8.7. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére

Tudjanak önállóan, konkrét, elemi, és ismert jelenségek esetében következtetni,
ítéletet alkotni.
Legyenek önállóak a begyakorolt feladatok megoldásában.
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Önállóan végezzenek megfigyeléseket, ismerjék fel a jelenségeket változásukban
is.
Legyenek képesek konkrét összefüggések, ok-okozati viszonyok felfedezésére.
Törekedjenek többféle megoldás keresésére.
Legyenek képesek gondolataikat érthetően szavakba, mondatokba foglalni.
Tudják elkülöníteni a mese és a valóság elemeit.
Ismerjék fel saját értékeiket, alakuljon ki feladattudatuk.
Szándékos figyelmük időtartama érje el a 10-15 percet.
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6.

ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről
folyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi
szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált fejlesztés irányát. Minden gyermek egy
talány, akiben rejtett kincsek vannak. Minél hamarabb felkutatjuk ezeket a kincseket,
annál jobban tudjuk majd segíteni a gyermek fejlődésének, személyiségének
kibontakoztatását.
A gyermek minél sokoldalúbb megismerése és hatékonyabb fejlesztése érdekében a
gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalma:
A gyermek anamnézise
A gyermek személyiségének megismerésében és fejlesztésében fontos szerepet
játszik a gyermek eddigi élettörténetének, anamnézisének ismerete. Az ebből szerzett
információk, az okok feltárása és összefüggések keresése, segít minket a gyermek
megértésben, elfogadásában.
Bemeneti szint mérés
A gyermek óvodába lépésekor, bemeneti szint mérésével ismerjük meg a gyermek
aktuális fizikai állapotát, alapvető biológiai szükségleteinek kielégítési módját,
érzelmi, akarati, motoros, anyanyelvi, értelmi és szocializációs képességeit.
A családi anamnézis és a bemeneti szint mérés elemzéséből levonhatóak a
következtetések, melyek segítenek minket a gyermek megismerésében és további
differenciált fejlesztésének tervezésében.
A gyermek fejlődésének mutatóit tartalmazó dokumentum
A gyermek reális megismerése az eredményes fejlesztés alapja. Óvodánkban a
megfigyelés a gyermek megismerésének elsődleges eszköze. Meghatározott céllal és
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tervszerűen végezzük a megfigyeléseket - spontán játék és szervezett tevékenység
közben - melyek minél konkrétabbak, annál jobban hasznosíthatóak számunkra. A
megfigyelési technikák közül a rögzítést részesítjük előnyben, melyhez saját
készítésű adatlapjainkat használjuk.

Tényszerű adatokat gyűjtünk, igyekszünk a

gyermek megfigyelését több oldalról megközelíteni, figyelembe vesszük a gyermek
életkorából adódó sajátosságait, érzelmi befolyásoltságát, pillanatnyi állapotát és a
háttérváltozók alakulását.
Személyiségfejlődési naplónkban meghatározott képességterületek
 testi érettség, motoros képességek
 érzelmi akarati képességek
 szocializációs képességek
 értelmi képességek
 anyanyelvi képességek.

A pedagógiai programban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb
megfigyelések
A gyermek fejlődését segítő megállapítások, intézkedések, és az elért eredmény
Az óvodapedagógus a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének
eredményét,

valamint

a

gyermek

fejlődését

szolgáló

intézkedéseket,

megállapításokat, javaslatokat és az elért eredményt félévente (félévkor és évvégén)
rögzíti.
A feltárt adatok elemzése során megtudjuk, hogy a gyermek mely területen fejlett
melyet tovább erősítünk, és hol van lemaradása amelyben fejlesztenünk kell.
Problémák esetében fontos feladatunk az okok keresése és az összefüggések feltárása.
Itt építünk a gyermek anamnézisére és a bemeneti szint mérés során szerzett adatokra
is. A gyermek differenciált fejlesztését mindig az önmagához mért fejlettségi szinthez
igazítjuk. Maximálisan biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez szükséges alapvető
feltételeket, biztonságos, harmonikus, szociális és tárgyi környezetet és a
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fejlesztéshez szükséges eszközöket. Célunk minden esetben a gyermeket segíteni, az
önmagához viszonyított optimális fejlődés elérésében.

DIFER módszer
A tanköteles gyermek iskolai életre való alkalmasságát DIFER módszerrel vizsgálják
óvodapedagógusaink.
Szakértői bizottság által vizsgált gyermekről vezetett dokumentáció
Amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a gyermekről a vizsgálat
megállapításainak megfelelően, fejlesztési naplót vezetünk mely tartalmazza a
fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésekre tett javaslatait, a
szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait.
Szülők tájékoztatása
A szülőt tájékoztatjuk gyermekének fejlődéséről és a gyermek fejlődését tartalmazó
dokumentáció tartalmáról, mely tájékoztatásról feljegyzést készítünk.
Gyakorlati munka ellenőrzése, értékelése
Az óvodai munka gyakorlati ellenőrzését a munkaterv részét képező ellenőrzési terv
tartalmazza, melyet minden nevelési évben az intézmény vezetője készít el, hajt és
hajttat végre.
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7.

AZ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
INTÉZMÉNYEGYSÉG

7.1. EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE JELLEMZŐI
A 2008. évi XXXI. törvény részeként módosított közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 33.§ (14) bekezdés hatályba
lépésével, bizonyos feltételekhez kötötten lehetővé vált egy új típusú - az egységes
óvodai és bölcsődei nevelési feladatokat ellátó –intézmény létesítése.
Abaújszántón 2010. szeptember 1. naptól kialakításra került, Boldogkőújfaluban és
Boldogkőváralján 2011. szeptember 1. naptól kialakításra kerül egy-egy egységes
óvoda-bölcsődei csoport, mint önálló intézményegység, amelyben 5 fő bölcsődés és
15 fő óvodás korú gyermek gondozása és nevelése folyik 1 fő gondozónő, 2 fő
óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazásával.

7.2. EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉNK PEDAGÓGIAI
HITVALLÁSA
 Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a
gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék
örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény
és fantázia világa gazdagodhat, és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.
 Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra
nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

140. oldal

7.3. BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKEK GONDOZÁSÁNAK
CÉLJA
A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs
légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, odaforduló szeretettel,
elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési
lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával biztosítva a gyermekek
fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet. A nevelőmunkánk az
érzelmi biztonság segítségével elősegíti a gyermekek testi, értelmi és szociális
fejlődését.
Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk az bölcsődében rejlő lehetőségeket, és
biztosítsuk a gyermekek 2 éves kortól 7 éves korig történő folyamatos, egymásra
épülő gondozását, nevelését, fejlesztését.
Célkitűzésünk a 2-3 éves korú gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének
biztosítása.
A család segítése érdekében a szülők munkaideje alatt biztosítjuk gyermekeik
számára a harmonikus, kiegyensúlyozott biztonságot nyújtó gondoskodást. Mindezt
higiénikus, esztétikus, inger gazdag környezetben.
A gyermekek korának megfelelő egészséges étkezés biztosítva van. A gyermekek
egészséges fejődését a védőnő és az intézmény orvosa figyelemmel kíséri.
Dolgozóink munkájukat hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek szerint
dolgoznak, ezáltal fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotókészségét. A
természethez közelítve spontán ismereteket nyújtanak. Nagyon fontosnak tartjuk a
szülőkkel való kapcsolattartást, egyéni, csoportos megbeszéléseket. A jobb feltételek
/játék, bútor/ biztosítása érdekében megragadunk minden pályázati lehetőséget.
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7.4. A BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEK GONDOZÁSÁNAK –
NEVELÉSÉNEK ALAPELVEI
 A gondozás és nevelés egységének elve
 Az egyéni bánásmód elve
 Az állandóság elve
 Az aktivitás, az önállóság segítésének elve
 A pozitívumokra támaszkodás elve
 Az egységes nevelő hatások elve
 A rendszeresség elve
 A fokozatosság elve

7.4.1. A GONDOZÁS ÉS NEVELÉS EGYSÉGÉNEK ELVE:
A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak.
A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: A gondozás minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a
gondozási helyzetekre.
A gondozónő az ismeretek tapasztalati úton történő megismertetése közben is neveli
a gyermeket, megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, saját
tevékenységén keresztül jusson élményekhez, melyek felkeltik és ébren tartják a
megismerési vágyát, örömét.

7.4.2. AZ EGYÉNI BÁNÁSMÓD ELVE:

A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát
figyelembe véve segíti a gyermekek fejlődését. Ebben az életszakaszban a
kisgyermek testileg-lelkileg még erősen függ a felnőttől. Bölcsődei munkánk során
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mindig elegendő időt fordítunk arra, hogy a gyermekekkel egyénileg is
foglalkozzunk, figyelembe véve igényeiket.

7.4.3. AZ ÁLLANDÓSÁG ELVE:
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága (saját gondozónőrendszer,
felmenő rendszer, csoport és hely állandóság) növeli az érzelmi biztonságot. A
csoportban saját gondozónőrendszer működik. A felmenő rendszer biztosított, a
gyermekek bölcsődés társaikkal együtt mennek az óvodai csoportba. A bölcsődei
csoport és a mosdó helye állandó. Nagyon fontosnak tartjuk a szoba elrendezését,
vannak kialakított játéksarkaink (babaszoba, konyha stb.). A csoportban van egy
elkülönülésre alkalmas puha, meleg sarok a gyermekek számára.

7.4.4. AZ AKTIVITÁS, AZ ÖNÁLLÓSÁG SEGÍTÉSÉNEK ELVE:
A

biztonságos

próbálkozásokhoz

és

tevékenységre
elegendő

idő

motiváló
biztosítása,

környezet
a

megteremtése,

gyermek

a

ösztönzése,

megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek
felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság
iránti vágyat. A csecsemő és kisgyermek tevékenységével belső szükségleteit, vágyait
valósítja meg, melyek nélkülözhetetlen eleme az önkéntesség. A bölcsődénkben a
gondozónő a feltételek biztosításán túl támogató-bátorító odafigyeléssel megerősíti
ezt, nehézségek esetén támogatja, segíti a gyermeket.
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7.4.5. A POZITÍVUMOKRA TÁMASZKODÁS ELVE:
A nevelési filozófiánk alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése,
elismerése. Ezzel biztosítjuk a pozitív én-kép kialakulását, és azt a pszichikus
állapotot melyben a gyermek sikeresen próbálkozhat újabb „feladatok” megoldásával.
A saját tevékenységeinek öröme mellett a szeretett felnőtt személynek az elismerése,
dicsérete saját személyének tudomásulvételében erősíti meg.

7.4.6. AZ EGYSÉGES NEVELŐ HATÁSOK ELVE:
A gyermekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek
tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában
egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői
gyakorlatukat egymáshoz közelítik. Az első életévek során a gyermek azokat a
felnőtteket utánozza akiket a legjobban ismer, akik a legközelebb állnak hozzá, akik a
különböző magatartásmintákat adják. Ezért gondozónőink törekednek arra, hogy
egyforma értékrendszert, viselkedési mintát közvetítsenek a gyermekek felé.

7.4.7. A RENDSZERESSÉG ELVE:
Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a
napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét.
A helyes napi életritmus, a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek
(pihenés, étkezés, egyéb tevékenység) visszahatnak az életfolyamatokra.
Bölcsődénkben a gyermekek

mindennapi életét,

tapasztalatát, élményét a

rendszeresség hatja át. Napirendünk folyamatos, rugalmas, az események rendszeres
egymásutánban követik egymást. A családok együttműködésével a gyermekek
étkezésének és pihenésének időpontja szombat, vasárnap is a bölcsődei rendszernek
megfelelően történik.
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7.4.8. A FOKOZATOSSÁG ELVE:
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a
változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.
A gondozónők fokozatosan ismertetik meg a gyermekeket az új helyzetekkel, gyakori
ismétléssel tudatosítják a gyermekekben a különböző tevékenységek folyamatát pl.:
tisztálkodás, étkezés.
A fokozatosság elvének betartásánál figyelembe vesszük a gyermekek egyéni
sajátosságait is, mivel van akinek több időre van szüksége az új elfogadásához.

7.5. A BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEK GONDOZÁSÁNAKNEVELÉSÉNEK FELADATAI

7.5.1. AZ EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSE:
Az egészséges testi fejlődés elősegítése érdekében törekszünk:
 a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtésére,
 a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésére,
 egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az
alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulására.
Az egészséges testi fejlődésben jelentős szerepet tölt be a mozgás. Ennek érdekében
fontosnak tartjuk a gyermekek természetes mozgáskedvének és mozgásigényének a
kielégítését.
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7.5.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉTKEZTETÉS

Intézményünk saját konyhával rendelkezik, így lehetőségünk van a bölcsődei
élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyermektáplálási elveket figyelembe
venni, úgy, hogy a táplálék:
 mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű,
 a higiénés követelményeknek megfelelő,
 megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.
A bölcsődében az étkezések száma napi 4, reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát
biztosítunk. A bölcsődés életkornak megfelelő étlap összeállítására nagy hangsúlyt
fektetünk, rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket az étrendről.
Szorosan együttműködünk a családokkal, hogy megismerhessük az egyes gyermekek
étkezési szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét esetleg undorát, hogy szoktathassuk
őket az egészséges táplálkozáshoz.

7.5.3. AZ ÉRZELMI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ SEGÍTÉSE:
A bölcsődés korú gyermek legfőbb igénye az érzelmi függőségeinek a kielégítése, az
érzelmi biztonság. Ennek megteremtése érdekében fontos feladatunk a :
 derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség
szerinti megelőzése, ill. csökkentése, a gyermekek segítése az átélt nehézségei
feldolgozásában,
 a gondozónő-gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásának segítése,
 az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetben, az én tudat
egészséges fejlődésének segítése,
 a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik
iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,
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 megteremteni a lehetőségét a gondozónővel és / vagy a társakkal közös élmények
szerzésére.

7.5.4. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE:
 a

gyermekek

életkorának,

érdeklődésének

megfelelő

tevékenységek

lehetőségének biztosítása,
 az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása,
 ismeretnyújtás,
 a gyermekek tevékenységének

támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése,

megerősítése,
 a gyermekek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési
és helyzet-megoldási minták nyújtása.

7.6. A BÖLCSŐDÉS ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI:
7.6.1. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL:
A szülők és a gondozónő folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a
gyermekek fejlődéséről. Ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei
gondozás- nevelés kialakításában, és a családokat is segíti a gyermek nevelésében. A
tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó)
etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó. A
kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak, több formája van.
A kapcsolattartás formái
 Beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor.
 Szülői értekezletek: hagyományos értekezletek, szülőcsoportos beszélgetések.
 Hirdetőtábla.
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 Írásbeli tájékoztatások.
 Nyílt napok.
 Időpont-egyeztetés után egyéni beszélgetés.
 Szervezett programok.
Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük.
Üzenő füzet
Használata folyamatosan történik. Ebbe a szülő is bejegyez fontosabb kéréseket,
valamint tájékoztatást ad a gyermek távolléti idején történt eseményekről. A
gondozónő a beszoktatásról készít bejegyzést, valamint a gyermek egy-egy, a
fejlődése során elért változásról (pl. szobatisztaság, beszéd, mozgás,
játékfejlődésről) valamint a törzslapon vezetett fontosabb változásról és a
negyedévenkénti értékelésről ad írásos tájékoztatást.

7.7. CSALÁDLÁTOGATÁS
A családlátogatás előzetes megbeszélés alapján történik, amikor a család otthon
van. Célja a családokkal való kapcsolatfelvétel a gyermek otthoni környezetében
való megismerése. A gondozónőnek a gyermekkel történő első kapcsolatfelvétele az
otthon biztonságos légkörében, az otthoni környezetben történik. A gyerek számára
fontos, hogy a gondozónőt az érzelmi biztonságot adó szülők jelenlétében, saját
otthonában látja először.
Szülői értekezleten tájékoztatást adunk a családok részére a bölcsődei életről, a
szakmai programokról, a szülők jogairól és kötelezettségükről, a házirendről, a
napirendről. Tájékoztatást adunk a rászoruló családok térítési díjkedvezmény
igénylésének lehetőségéről a szükséges nyomtatványok biztosításával.
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7.8. BESZOKTATÁS - A SZÜLŐVEL TÖRTÉNŐ
FOKOZATOS BESZOKTATÁS
Amikor a szülők eldöntik, hogy gyermeküket bölcsődébe szeretnék adni, felkeresik a
szakmai vezetőt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális időpontot a
gyermek bölcsődei felvételéről. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeiről a szülő,
valamint a napirendről, szakmai munkáról.
 A gondozónő korrekt tájékoztatással teremtse meg az együttműködés feltételeit.
 A szülő részéről a módszer elfogadása, és együttműködő részvétele.
 A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében
legalább 2 hét legyen.
Az első héten az anyával (szülővel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a
szülő végzi a gondozási műveleteket, és a gondozónő fokozatosan veszi át a gyermek
gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét is.
A második héten már a gyermek a szülő állandó jelenléte nélkül van a bölcsődében.
Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért
fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülő a bölcsődében tartózkodjon. A
gondozónő egyszerre csak egy gyermek beszoktatását végezheti, és a szakmai elvek
figyelembevételével az egyéni, otthoni szokásokat is be tudja építeni.

7.9. „SAJÁT GONDOZÓNŐ”- RENDSZER
Saját gondozónői rendszert alkalmazunk, amely a személyi állandóság elvén
működik.
Az egységes óvoda-bölcsődében a gondozónő mindig nagy figyelmet fordít a
bölcsődés korú gyermekeket érintő döntések meghozatalánál a gyermek-csoport
érdekeinek figyelembe tartására.
Minden gyermeknek van saját gondozónője. „Saját gondozónő”-nek nevezzük azt,
aki fokozottan felelős a csoportjába járó 5 gyermekért, ő az a személy, aki az anyától
megtanulja a gyermek otthoni szokásait, a vele kapcsolatos fontosabb teendőket. A
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nap nagy részében ő gondozza a gyermeket, eteti, öltözteti, lefekteti, ha igényli
szeretgeti, ölbe veszi, dúdolgat, mesél neki, megvigasztalja őt, ha bánatos.

7.10. NAPIREND
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak
megvalósítását,

kívánja

biztosítani,

megteremtve

a

biztonságérzetet,

a

kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az
egyes gyermek igényeit, úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is
áttekinthető

rendszer

legyen,

a

gyermekek

tájékozódhassanak

a

várható

eseményekről, kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is
biztosítja. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események
(tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik
meg – s egyben kiiktatják a felesleges várakozási időt.
A csoport közvetlenül a mosdó mellett található, a gyermekek a gondozónő
kíséretével mennek a mosdóba és látják el a gondozási tevékenységet.
A napirend igazodik:
 a gyermekcsoport életkori összetételéhez,
 a fejlettségéhez,
 a szükségleteihez,
 befolyásolják az évszakok, az időjárás,
 a gyermek otthoni életének, életritmusának lehetőségszerinti figyelembevétele.

7.11. A BÖLCSŐDÉS GYERMEK GONDOZÁSÁNAKNEVELÉSÉNEK FŐBB HELYZETEI
A gondozás (öltözködés, wc - használat, kézmosás, étkezés) és a játék a bölcsődei
élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás
iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.
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7.11.1.

GONDOZÁS:

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges
célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia
kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan
vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy próbálkozni, hogy
közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres
próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza. Ez növeli az
együttműködési kedvet, a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges
az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú
gyakorlást igényel.
A gondozónők a gondozási tevékenységek egyes mozzanatainak elsajátíttatásánál
mindig figyelembe veszik a gyermekek egyéni sajátosságait, egyéni bánásmódot
alkalmaznak.

7.11.2.

JÁTÉK:

A gyermekek legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és
befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi, és a szociális fejlődést. A
gondozónő, a játék feltételeinek a biztosításával támogatja az elmélyült, nyugodt
játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermekek igényeitől és a helyzettől függően
kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival
színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A
többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak
viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.
A gondozónő magatartásával és minden lehetséges eszközzel segíti, hogy a játék
közben adódó helyzetekben erősödjék a gyermek önállósága.

Állandóságot,

nyugalmat biztosít ahhoz, hogy a gyermek felszabadultan tevékenykedhessen.
Játékeszközeink

egyszerűek,

ízlésesek,

vonzóak,

könnyen

kezelhetőek,

jó

minőségűek, nem balesetveszélyesek, méreteik a gyermekekhez igazodnak.
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A gondozónő feladatai a játékkal kapcsolatban:
 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése.
 A napirenden belül elegendő eszköz, idő, és hely biztosítása.
 Igény szerint kezdeményezés, és szerepvállalás a játékban.
 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek (együttjátszás)
biztosítása.
 A gyermeki játék önállóságának biztosítás.

8.

A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK

Intézményünkben kiemelten fontos a gyermekvédelmi munka, hiszen évről- évre
emelkedik a hátrányos, a halmozottan hátrányos és veszélyeztetett családok,
gyermekek száma.
Az óvoda a gyermekvédelem fontos jelzőrendszere, hiszen a gyermek minden
problémája itt érzékelhető először.
Célunk: A prevenció mellett, a hatáskörünkbe tartozó gyermekek problémáinak
felismerése, kezelése a gyermekvédelemben érintett társszervekkel, szakemberekkel
együtt.
Feladatunk:
 Elősegíteni a veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek óvodába kerülését.
 Nevelési év elején a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett gyermekek adatainak összegyűjtése, nyilvántartásba vétele.
 Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az intézményen
belül.
 Minden három éves korú gyermek meglátogatása, a szülők tájékoztatása az
óvodába történő beszoktatásról.
 Családlátogatás az újonnan érkező gyermekeknél.

152. oldal

 Rendszeres és folyamatos kapcsolattartás minden óvónővel, tájékozódás a
hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásáról,
gondozottságáról.
 Minden óvónőnek a feladata a hiányzások ellenőrzése, a hosszabb hiányzás
okának kiderítése, tájékoztatás a vezető felé.
 Folyamatos kapcsolattartás
vezetőjével.

a

védőnővel,

a

Gyermekjóléti

Szolgálat

 Szükség esetén családlátogatás, jelentés készítése a Gyermekjóléti Szolgálat
vezetőjének.
 A fejlődésben lemaradt gyermekek segítése, felzárkóztatása (differenciáltan,
személyre szólóan).
 Az étkezési támogatásban részesülők felmérése.
 Tehetséggondozás megszervezése, elősegítése.
 A fejlődésben lemaradt gyermekek segítése, felzárkóztatása./ differenciáltan,
személyre szólóan /
 Hatékony kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőjével.
 Folyamatos, tartalmas kapcsolattartás a szülőkkel / családlátogatások,
fogadóórák/.
 A nagycsoportosok iskolai tanulásra való felkészítésében jelentkező
problémák kezelése, szakemberhez való elküldése, szakvélemények
elkészítése.
 Az iskolába készülő gyermekek szüleinek szülői fórum szervezése iskolai és
egyéb szakemberekkel.
 Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, hospitálásai,
megbeszélései
 A tanítók bemutatkozása a szülőknek, leendő elsősöknek (szülői értekezlet,
csoportlátogatás).
 Az iskolába menő gyermekeknek iskolalátogatás megszervezése.
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