
 

 

 

  

    

2019. 

OM azonosító: 034340 

BUDAPEST 1068 

Városligeti fasor 28. 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – 
PEDAGÓGIAI PROGRAM 



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

3 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

TARTALOM 

 

1. Bevezető                                                                                   

1.1 Pedagógiai program jogszabályi háttere                                                   4. old. 

1.2 Óvodánk adatai                                                                                              4. old. 

2. Gyermekkép – Óvodakép                                                                               5. old.  

3.          Óvodánk általános nevelési feladatai                                                          6. old.    

  3.1  Egészséges életmód alakítása                                                                       7. old. 

  3.2. Érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés                                               11. old.      

         3.3. Anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása                        19. old. 

      3.3.1. Anyanyelvi nevelés                                                                                  19.old. 

      3.3.1.1. Nyelvi nevelés                                                                                       21.old. 

      3.3.2. Értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása                                      23 . old.       

  3.4. Környezettudatos magatartás megalapozása                                           26. old.  

  3.5. Tehetséggondozás                                                                                         31. old. 

  3.5.1. Művészeti nevelés kreativitás eszközével                                              32. old. 

  3.6.  Gyermekvédelem                                                                                          34. old.       

  3.6.1. A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések                          36. old.   

4.    Óvodai élet megszervezésének elvei                                      

  4.1  Személyi feltételek                                                                                         37. old.                          

  4.2  Környezeti jellemzők és tárgyi feltételek                                                    38. old. 

  4.3  Óvodai élet megszervezése                                                                           39. old. 

  4.4  Az óvoda kapcsolatrendszere                                                                        40. old.    

5.   Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

  5.1.  Játék                                                                                                                   42. old. 

  5.2.  Vers, mese                                                                                                         45. old. 

  5.3.  Ének, zene, énekes játék                                                                                 47 . old.   

  5.4.  Rajzolás, mintázás, kézi munka                                                                      49. old. 

  5.5.  Mozgás                                                                                                               51 . old. 

  5.6.  Külső világ tevékeny megismerése                                                                52 . old. 

  5.7.  Munkajellegű tevékenységek                                                                         54 . old. 

  5.8.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás                                                   55 . old. 

 5.8.1. A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése                                              57. old. 

6. A „Fasori Kicsinyek” pedagógiai programjának német nyelvű kivonata     59.old. 

  

  

 

 

 

 



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

4 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

 

1. Bevezető 

 „Mint a kertész, fát ültetünk, 
reményt ültetünk, hogy a vesszőnyi 
csemetéből majd évek múltán 
gyümölcsöt és friss levegőt adó szép 
fa legyen.” 

 

1.1. Pedagógiai program jogszabályi háttere 

✔ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

✔ A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

✔ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

✔ A Gyvt. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény 

✔ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

✔ 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

✔ 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

✔ Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének 

biztosításáról 

✔ Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

 

1.2. Óvodánk adatai 

Az óvoda alapító okirat száma:    XIII/15234/5/2019       

Az óvoda neve:              Terézvárosi Önkormányzat 

                                        „Fasori Kicsinyek” Óvodája 

                                         OM: 034340 

Az óvoda címe:              1068, Budapest Városligeti fasor 28. 

             telefon/fax:       (06-1) 34-26-089 

             honlapja:            www.fasorikicsinyek.hu 

             e-mail:               info@fasorikicsinyek.hu 

Az óvoda fenntartója:  Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata  

                                        1065. Budapest Eötvös u. 3. 

            telefon: (06-1) 34-20-905 

Az óvoda vezetője:           Barkóczi Mariann 

http://www.fasorikicsinyek.hu/
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2. Gyermekkép – Óvodakép 

 A  „FASORI KICSINYEKET”  kiváló környezeti adottságok fogadják. Büszkén mondhatjuk, 

hogy sok éves nevelőmunkánk eredményeként mind a külső, mind a belső feltételek 

egyaránt jelentős mértékben segítik a gyermekek komplex személyiségfejlődését. 

Családias hangulatban, szerető, figyelmes és toleráns felnőttek jelenlétével biztosítjuk a 

gyermekek számára személyiségük szabad kibontakozásának lehetőségét, valamint a 

szülői ház nevelésének kiegészítését, megerősítését, segítését. Gyermekeinknek az 

óvodánk a második otthon, mely védettséget, biztonságot nyújt, ahol jól érzik magukat, 

szabadon tevékenykednek, és élményekhez jutnak.   

Gyermekeink számára önfeledt gyermekkort biztosítunk, amelyben: 

✔ Élvezzék az óvodai környezetet és őrizzék meg természetes kíváncsiságukat.  

✔ Szeressék, óvják környezetüket.  

✔ Az óvodai élet folyamán bontakozzon ki kreativitásuk. Örömmel vegyenek részt a 

különböző tevékenységekben. Vegyék észre a szépet és a jót.  

✔ Ismerjék az alapvető illemszabályokat.  

✔ Az óvodás gyermeknek életkori sajátosságai és egyéni igényei alapján testi és lelki 

szükségletei vannak. Testi szükségletei a gondozás, a táplálkozás, a tisztálkodás, 

az öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi 

biztonság, a türelem, a megértés, az elfogadás, a tisztelet. Az óvoda kerüli a nemi 

sztereotípiák erősítését. 

✔ Jellemzi továbbá a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy 

mozgásigénye kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati 

tulajdonsága, szociális képessége.  

✔ Alapvető tevékenysége a játék, mely sokoldalú tapasztalást biztosít számára, 

csiszolódik anyanyelvi, idegen nyelvi kultúrája.  

✔ Alakuljanak kulcskompetenciái, melyek képessé teszik az iskolában való 

helytállásra. 

            Arra törekszünk, hogy óvodánk tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és 

az esztétikumot. Légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. 

Élményekkel teli, gazdag tevékenységet biztosítva alakítjuk a gyermekek mindennapjait. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek számára az adott életszakaszban megtaláljuk a 

számukra leginkább megfelelő, optimális fejlődési feltételeket. Programunk épít arra, hogy 

az óvodás gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Figyelembe veszi a gyermekek 

egyéni igényeit, és tiszteletben tartja a kulturális sokféleséget. Nevelő-oktató 

tevékenységünk során építünk a gyermek nyitottságára, kíváncsiságára. Céljaink közé 

tartozik, hogy ismerje meg tágabb környezetét, a nemzeti kulturális értékeket. 

             

Mottónk alapjául egy búcsúzó család szavait választottuk: 

„SZERETET, TÖRŐDÉS, ÉLMÉNY 
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3. Óvodánk általános nevelési feladatai 

✔ Célja: 

      A Köznevelési törvény és az Óvodai nevelés országos alapprogramja értelmében nevelésünk célja 

hogy, elősegítse a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését az egyéni, életkori sajátosságok valamint az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével. 

 A gyermek harmonikus fejlesztése a mozgásformák változatos biztosításával, 

néphagyomány-ápolás, környezet és a természetóvás gazdag eszközrendszerével. 

 A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a 

családok aktív együttműködésével. 

 Pozitív érzelmi viszony kialakítása az idegen (angol, német) nyelv iránt. 

 A pozitív életvitel kialakításának megalapozása. 

 Az értelmi-érzelmi intelligencia előkészítése a kisiskolás korra. 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör, egészséges, esztétikus környezet 

megteremtése. 

 Élmények, eszközök, tevékenységek biztosítása a gyermek személyiségének egészséges 

fejlődéséhez, ezáltal az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése.  

 Életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységek biztosítása, különös tekintettel, a 

mással nem helyettesíthető játékra.  

 A játékba integrált nevelési és fejlesztési lehetőségek széleskörű kihasználása, a 

kiemelkedő képességű gyermekek felismerése, kibontakozási feltételeinek megteremtése 

–tehetséggondozás. 

Feladata: 

     Alapfeladatunk a kisgyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód 

alakítás, érzelmi, erkölcsi, értékorientált közösségi nevelés, és anyanyelvi- értelmi fejlesztés 

sajátos nevelési keretein belül. 

 Olyan biztonságos szeretetteljes légkör teremtése, amelyben felnőtt és gyermek egyaránt jól 

érzi magát.   

 Nyitott, segítőkész, elfogadó, természetes kapcsolat kialakítása. 

 A nevelőmunkánk során arra törekedni, hogy hangsúlyozottan kerüljenek felszínre és 

elfogadásra a következő erkölcsi értékek: becsületesség, segítőkészség, igazságosság, 

együttérzés, önmaguk és mások elfogadása, szeretet, tisztelet, megbecsülés. 

 Az egészséges én-tudat erősítésével figyelmüket a közösség felé irányítani; 

 Lehetőséget adni kreativitásuk, kezdeményezőkészségük kibontakoztatásához; 

 Rugalmas, körültekintő szervezéssel változatos tevékenységi lehetőségeket biztosítása a 

mindennapi tevékenységek során. 

o A képességfejlesztés ütemét és tartalmát nem az életkorhoz, hanem az egyéni 

fejlettséghez igazítani. 

o A gyermeket körülvevő felnőttek olyan magatartást, viselkedést, kommunikációs 

reagálást tanúsítsanak, amely a gyermekekre példaértékűen hat és felkelti a mintával 

való azonosulás igényét. 

o A mindennapi testi-, lelki edzés lehetőségével fejleszteni a gyermekek erőnlétét, 
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alkalmazkodó képességét, harmonikus fejlődését. 

o A nevelési céljaink megvalósítása érdekében a szülőkkel partneri viszony kialakítására 

való törekvés. 

o a környező világ összetett folyamatainak megértetése és a környezettudatos 

magatartás kialakítása, 

 Fogadja a gyermekeket tiszta, rendezett környezet minden nap. 

 Tárgyaink és eszközeink higiénikusak, esztétikusak legyenek, természetes, illetve 

környezetbarát anyagokból készüljenek, használatuk legyen egyszerű és biztonságos. 

 Ismerjük meg és fogadjuk el a gyermekeink genetikai tulajdonságait, szociális hátterét, a szülők 

nevelési attitűdjét, a családi nevelés elsődlegességét. 

 Kommunikációnk az egész nap folyamán tiszta, világos, egyértelmű legyen. A gyermekek 

tevékenységének legnagyobb részét a szabad játék lehetőségének megteremtése töltse ki. 

 

3.1  Egészséges életmód alakítása  

    

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az egészséges életmód 

alakítása során kialakul a gyermekek igénye a személyi és környezeti higiénére, a mozgásos 

életmódra, egészséges táplálkozásra, a kulturált étkezésre, az egészséget károsító 

magatartásformák elkerülésére, másokon való segítésre. Ennek alakításában jelentős felelősség 

hárul az óvodában dolgozó valamennyi felnőttre. 

    

Célja: 

 Az egészséges életvitel kialakulásának megalapozása. 

 A gyermek környezettudatos magatartásának megalapozása. 

 Önellátási képességek fejlesztése az egyénhez mérten. 

 A mozgás rendszeres és tudatos beépítése a mindennapokba. 

Feladata: 

      Szűkebb-tágabb környezet rendjének kialakítása, megóvása. Nyugodt, biztonságos légkör, személyes 

kapcsolat megteremtése. Család és óvoda életmód rendjének közelítése. Szokások kialakítása 

tevékenységek tanítása a következő területeken: 

 helyes táplálkozás, 

 kulturált étkezés, 

 öltözködési szokások, 

 önálló testápolás, 

 alvás, pihenés szükséglete, 

 természetes mozgásigény kielégítése, 

 testi épség védelme, testedzés, 

 testi szükségletek kielégítése, 

 az összerendezett, harmonikus mozgás fejlődésének elősegítése 

 testi képességek fejlődésének elősegítése 

 a betegségmegelőzéssel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos szokások kialakítása 

 prevenciós és korrekciós testi és lelki nevelési feladatok elvégzése, szükség szerint a 

megfelelő szakemberek bevonása. 
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Tartalma: 

Az egészséges életmód szokásait, az egészségvédő szokásokat a gyermekek a felnőttek által nyújtott 

modell után, mintakövetéses módon sajátítják el. Az óvoda valamennyi dolgozója különös figyelmet 

fordít, hogy a tevékenységek során pozitív mintát mutasson a gyermekeknek.  

 A gyermek életterének helyszínei (udvar, csoportszobák, tornaterem, mosdók, öltözök) 

tiszták, rendezettek. 

 A gyermek életmód alakító eszközei, tárgyai esztétikusak, gyermek közeliek, motiválók 

(étkezési eszközök, tisztálkodási eszközök, berendezési tárgyak, tornatermi eszközök, udvari 

tárgyak, stb.). 

 A gyermek mindennemű tevékenységéhez szükséges tárgyak és eszközök a gyermek számára 

elérhető helyen vannak. 

 A tárgyak és eszközök funkcióját, rendeltetésszerű használatát, helyét, rendben tartását 

megtanítjuk, ellenőrizzük. 

 Napi, illetve heti rendünket úgy alakítjuk, hogy ritmikusan váltakozzon a mozgás és pihenés 

rendje. 

 Ugyanazon tevékenységek naponta, hetente ismétlődő időkeretet alkotnak — étkezés, 

tisztálkodás, tevékenység fajták, levegőzés, szervezett mozgás (tornaterem). 

 A gyermekekkel együtt étkezünk, a kulturált étkezésre mintát adunk. Egyéni ételfogyasztási 

problémákat figyelembe veszünk. Hetente többször gyümölcsnapot tartunk a Szülők 

támogatásával. Alkalmanként zöldség és gyümölcssalátát készítünk. Megtanítjuk az étkezési 

eszközök használatát. 

   Óvjuk, védjük az egész napi munkák során minden tevékenység közben a gyermekek 

egészségét és testi épségét. Odafigyelünk a rendszeres folyadékpótlásra és a szellőztetésre. 

   Figyelemmel kísérjük a gyermekek napi egészségi állapotát. A beteg gyermekek szüleit 

értesítjük, és csak orvosi igazolással vesszük őket újra be. 

   A sószoba rendszeres használata hozzájárul a jó közérzet, jó egészségi állapot 

fenntartásához.  A só szoba esztétikusan kialakított helyiség, ahol a gyerekek kedvük szerint 

foglalatoskodhatnak: mesét, verset hallgathatnak, énekelhetnek, játszanak a somokozóban 

az ott töltött idő alatt. Óvodánkban a sószoba szolgálja a gyermekek alsó- és felső légúti 

megbetegedésének (orrdugulás, köhögés, hörghurut, stb.) asztma, allergia, egyes 

bőrbetegségek tüneteinek mérséklését, alkalmas közérzetük jobbá tételére, életminőségük 

javítására.  

 A szülők segítségével a kényelmes, réteges öltözködésre szoktatunk. Nyári időszakban az 

egész napot az udvaron töltjük, kivéve az alvást. A délutáni csendespihenő a 

csoportszobában történik. Továbbá az udvar lehetőséget nyújt az egész éves lég és napfürdő 

mellett, a nyári melegben a pancsolásra, zuhanyozásra. Téli időszakban – hóesés esetén - 

szánkózunk. Fűtésidényben párologtatókkal/ diffúzorral biztosítjuk a megfelelő páratartalmat 

a csoportszobákban. 

   A csoportszobákban és a tornateremben az elhasznált levegőt légtisztitó használatával     

frissítjük, szűrjük. Kiszűri a port, pollent, szmogot, atkát, gomba spórákat, allergéneket.  

 

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

Kisgyermekkorban a táplálkozás a fejlődés alapfeltétele. A növekedéshez nagy mennyiségű tápanyag 

elfogyasztását igényli, hiszen az életkorra jellemző sok mozgás sok kalóriát „emészt fel”. A gyermekek 
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folyadékigénye is fokozott, amely az élénk anyagcsere folyamatoknak és a fokozott mozgásosságából 

eredő hő leadásnak a következménye. Az óvodai étkeztetés során, minden résztvevő feladata az 

egészséges táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése és a közös 

ételkészítés. 

cél: Egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű táplálkozás iránti igényt 

felkeltsük bennük. 

Feladat:  

⮚ A feltálalt ételek nevét megtanítjuk a gyerekeknek, egy-egy ismeretlen étel bevezetésénél 

gondolunk arra, hogy a gyermek először kóstolja meg, így kedvcsináló ismereteket nyújtunk 

az ételről.  

⮚ Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel igyekszünk megszerettetni az új ízeket. 

⮚  Napi szinten a szülők segítségével (is) biztosítjuk gyümölcsöket, zöldségféléket, 

megismertetjük a gyerekeket a különböző ásványi anyagokban gazdag növényi magvakkal. 

⮚ A csoportok jeles napokhoz, ünnepekhez, egyes tevékenységéhez kapcsolódóan ismerkednek 

sütemények, ételek elkészítésével. Az elkészített ételek bekerülnek az intézmény 

receptgyűjteményébe. 

⮚ Az egészséges táplálkozás jegyében a családok bevonásával „egészség büfé” szervezése, 

melynek célja a gyerekek megismertetése vitaminban gazdag, egészséges ételekkel. 

A szokásrendszer alakításában az óvodapedagógus aktív segítője a dajka. Az óvodapedagógus a 

dajkával együttműködve azonos módon értelmezi és alkalmazza a  szokásokat. Az elért 

eredményekről rendszeresen tapasztalatot cserélnek. A dajkák a napi tevékenységek során segítik a 

gyerekek gondozását:  

 Segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a gondozási tevékenységek ellátásában, 

bekapcsolódnak az egyes tevékenységekbe. 

 Felügyelnek és szükség szerint segítséget nyújtanak az öltözködés, étkezés és tisztálkodás 

területén.  

 A gyerekekkel közösen előkészítik a zöldségeket, gyümölcsöket a mindennapos 

fogyasztáshoz.  

 Tisztán tartják az óvoda helységeit. Étkezések után letörlik a terítőket, az asztalokat és 

összeseprik a csoportszobát, melybe a gyerekeket munka jellegű tevékenységként 

bevonhatják. 

 A nyugodt pihenés érdekében a gyermekek szokásainak, alvásigényüknek megfelelően rakják 

le az ágyakat. Odafigyelnek a rendszeres ágyneműhúzásra.  

 Fertőző betegségek esetén nagy gondot fordítanak a fertőtlenítésre.   

 Gondoskodnak a törölközők cseréjéről és a fogmosó felszerelések tisztántartásáról, a 

folyékony szappanadagoló feltöltéséről. 

 Évente több alkalommal megtisztítják a játékokat, bútorokat, textíliákat. Rendszeresen ürítik 

és fertőtlenítik a szemeteseket. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Önálló a személyes szükségleteinek kielégítésében 

 WC használat, 

 tisztálkodás, 
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 fésülködés, 

 fogmosás 

 orrfújás 

 igény szerinti szalvéta és zsebkendő használat. 

 Az időjárásnak megfelelően öltözik, vetkőzik, betartja a sorrendiséget. 

 Étkezéskor megteríti az asztalt, igényének és íz világának megfelelő ételt szed magának. 

 Megfelelően használja a tevékenységekhez szükséges eszközöket: 

o étkezési eszközök, 

o tisztálkodási eszközök, 

o tisztántartási eszközök, 

o játék eszközök, 

o egyéb eszközök 

 Magabiztosan és célirányosan közlekedik az óvoda egész területén 

 Önállóan tud: cipőt fűzni, kötni, gombolni, hajtogatni, cipzárt használni, ajtót nyitni, csukni, 

WC-t lehúzni, a mosdóban lévő csapokat kezelni, étkezéskor kenyeret megkenni, 

merőkanállal ételt szedni, kancsóból önteni. 

 Ismeri a kulturált étkezés szokásait, az eszközök, tisztántartási módját, saját maga és 

környezete rendezettségének lehetőségeit. 

 Szívesen segít a felnőtteknek, társainak, kisebbeknek a környezet rendezésében, 

tisztántartásában. 

Napirendünk 

Minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a napi tevékenységek lehetőleg mindig ugyanabban 

az időpontban kövessék egymást. Ennek hiányában a gyerek nyűgössé, fáradékonnyá, zaklatottá 

válhat. A megszokottá váló időpontok, a periodikusan egymást követő napirendi tevékenységek nem 

csak a kiegyensúlyozottságát, hanem egyben a biztonságérzetét is megalapozzák. Jól kialakított 

napirenddel olyan életritmust alakíthatunk ki gyerekeink számára, ami biztosíthatja kiegyensúlyozott, 

egészséges fejlődésük feltételeit is. Fontosnak tartjuk az óvodai napirend ismeretét a szülők számára, 

hiszen az otthonit erre alapozhatják, ezzel is segítve a gyermekek harmonikus beilleszkedését az 

óvodai életbe, tevékenységekbe. 

 

Időpont Események 

600 - 830 Gyermekek beérkezése a csoportokba, szabad 
játék 

800 - 900 Folyamatos reggeli, szabad játék 

900 - 1030 Szabad játékba ágyazott tevékenységek: 
mozgás; ének-zene,énekes játék,gyermektánc; 
külső világ tevékeny megismerése, verselés-
mesélés, rajzolás,festés,mintázás,kézi munka. 

1030 - 1130           Gyümölcs fogyasztás, szabad játék, udvar 

1130 - 1230 Felkészülés az ebédre, ebéd 

1230 - 1445 Felkészülés a csendes pihenőre, csendes pihenő 

1500 - 1530 Uzsonna elfogyasztása 

1530 - Szabad játék hazamenetelig, egyéni fejlesztés 
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Az ajánlott napirend tájékoztatást nyújt arra, hogyan épülnek egymásra a különböző tevékenységek. 

Kialakításánál elsődleges az életkori sajátosságból adódó játék fontossága. Az évszakok változásához 

rugalmasan alkalmazkodunk, tavasztól a gyermekek több időt töltenek az udvaron, szabad levegőn. 

Rossz idő esetén a csoportok több időt töltenek a sószobában. 

 Az óvodai élet szervezésénél az alábbi szempontokat tartjuk szem előtt: 

 A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában is meg kell 

mutatkoznia. 

 A gyerekek számára a különböző tevékenységekhez elegendő idő megteremtése (pl. játék, 

mozgás, étkezés, gondozási feladatok, stb.). 

 A tevékenységek közötti folyamatos átmenet biztosítása. 

 

  3.2. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés  

Célja: 

 A gyermek egyéniségének tiszteletben tartása, a gyermekek érzelmi állapotának 

megismerése, alapigényeinek kielégítése, a gyermeki tulajdonságok kibontakoztatása.   

 Az éntudat, énkép kialakulásának segítése, pozitív erkölcsi formák és tulajdonságok 

(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) fejlődésének kibontakoztatása.  

 Társas szükségletek kielégítése. (A szocializálódást segítő nevelés megvalósítása.)  

 A pozitív közösségi magatartási formák, erkölcsi értékek alakítása, elsajátítása és gyakorlása 

szokások, szabályok felfogásán, beépülésén keresztül. 

Érzelmi nevelés:   

Az óvodáskorú gyermek magatartását érzelmei befolyásolják. Ezért fontos, hogy más gyermekekkel 

és felnőttekkel való kapcsolatok során pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Az erkölcsi érzés 

fejlődését az érzelmek biztonsága teremti meg. Az óvodás gyermek számára elsődlegesen a vágyak és 

indulatok szabad kiélését kell biztosítani. Mindez az elfogadó, kellő szabadságot adó közösségben 

jöhet létre, ahol különböző tevékenységformák, játékok, mozgásos tevékenységek segítik a 

feszültségek átélését, a gyermek szükségleteinek kielégítését. 

Az érzelmi nevelés terén elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekeket érzelmi biztonság, derűs, 

szeretetteljes légkör vegye körül. Hozzájárulunk az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség 

igényének kialakulásához (barátkozás, figyelmesség, segítőkészség, együttérzés, önzetlenség). A 

mindennapok tevékenységeit úgy szervezzük, hogy elősegítsük a gyermekek akaratának 

(önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését. A 

szokás és normarendszer, az állandó értékrend megalapozása tevékenységeken keresztül történik. A 

3-7 éves korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése olyan élményszerű napirend, 

feltételrendszer mellett, hogy a gyermekeknek minden nap élmény legyen az óvoda. Óvodánk 

szokás-szabályrendszere a nevelők közötti összhangra épül. Rugalmas napirendi kereten belül 

biztosítjuk az egészséges személyiségfejlődés biológiai és pszichológiai feltételeit. Mindennapi 

életünkre a folytonosság jellemző. Jó szokásrendünk biztonságot nyújt a gyermekeknek. Óvodánkban 

a felnőttek között kialakult hangnemet, egészséges kommunikációt a gyermekek gyorsan átveszik. A 

szeretetteljes kapcsolatteremtő stílusunk utánzásra ösztönzi a gyermek és szülői közösséget is. A 

békés, szeretetteljes, toleranciát sugárzó közösségben, csoportban, a gyerekeknek lehetőségük 

legyen saját ütemükhöz képest fejlődni. A nagyok számára igen hasznos a kicsik jelenléte, mert óriási 

szociális lehetőségeket tartogat számukra. A nagyobbaknál olyan folyamatok lépnek működésbe, 
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mint empátia, vigasznyújtás, példa, bátorítás stb. Növekszik önbizalmuk, autonómiájuk, 

önértékelésük. Újra és újra átélhetik az „én már tudom” élményét, örömét, a jártasság élményét, az 

ismétlések az emlékezeti működést aktivizálják és serkentik a gondolkodási folyamatot. 

Az érzelmi biztonság kialakítása az óvodás gyermek legfőbb igénye. A barátságos, otthonos, derűs 

óvodai körülményeket az óvodai helyiségek berendezéseinek, a dekorációk felújításával, és a 

játszóudvarral tudjuk biztosítani. Az érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes óvodai 

légkör megteremtésének kialakított és bevált lehetőségei az óvodánkban: 

⮚ Az óvodába lépés előtt, az óvoda belső életébe, szokásrendjébe való betekintési lehetőség. 

⮚ Szülővel való közös óvodába lépés, első „játszó nap” augusztusban, melynek során a szülők 

megismerkedhetnek az óvoda szokás-szabályrendszerével, elveivel, a kisgyermekek 

megismerkedhetnek a környezettel, tárgyakkal. Ezek az alkalmak az óvónőnek is lehetőséget 

nyújtanak a családdal, gyermekkel való megismerkedésre. 

⮚ Családlátogatás. 

⮚ Személyesség, testközelség, érintés fontosságának hangsúlyozása a beszoktatás időszaka 

alatt főként.  

⮚ Kedvenc játékok, alvós plüssök, „rongyik”, kedves tárgyak csoportba való behozatala. 

⮚ A gyermekekhez közel álló, kedves figurákkal elkészített jelek, jelképszerű tárgy ajándékozása 

az óvodai élet első napján, melyet az óvó nénik készítenek. 

⮚ Pihenési idő előtt meseolvasás, altatódal elcsendesítés, pihenés után ébresztő dal éneklése. 

⮚ különösen odafigyelő, toleráns, nyitott és másságot elfogadó, szeretetet sugárzó óvónői 

magatartás. 

A különböző tevékenységek alkalmával sokat beszélgetünk, biztosítjuk a gyermekeket elfogadó 

szeretetünkről, nyitottságunkról. Biztatjuk őket, hogy bátran, őszintén fejezzék ki érzéseiket. Azokkal 

a gyermekekkel, akik a szocializáció során egyéni fejlesztésre szorulnak, óvodánk hagyományaihoz 

híven, a délutáni nevelőmunka során kiemelt figyelemmel törődünk. Speciális esetekben szakirányú 

szakember is foglalkozik a gyermekkel. Legfontosabb feladatunk a hatékony munka alapján a 

differenciált egyéni bánásmód figyelembevételével a gyermekek megismerése. A fejlesztés a 

személyiségfejlődés szempontjából a legfontosabb tevékenységformára, a játékra épülő – érési 

folyamat – mely a szociális tanulás eszköze is. A tudatosan tervezett játék megfigyelések segítik az 

előrelépést. Fontos feladatunk a családsegítés, a kölcsönös tájékoztatás és nem a számonkérés. A 

problémák ismeretében igyekszünk azokat megelőzni, illetve megoldásában segíteni. 

Az óvodapedagógus feladata: 
 
 Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése. 

 Barátságos, otthonos, derűs óvodai körülmények biztosítása. 

 Érzelmi támaszt nyújtó, nevelői attitűd alkalmazása. 

 Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek pozitív érzelmi töltésű 

kötődésének, kapcsolatának kialakítása. 

 Segítjük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, én tudatának alakulását, 

önérvényesítő, önkifejező törekvéseinek teret adó szemlélet biztosítása, szabad cselekvés 

támogatása, engedünk.  

 Tevékenységszükséglet, természetes, társas szükségletek kielégítése. 

 A másság elfogadására nevelés, különbözőségek elfogadása, tisztelete. 

 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentése az egyéni bánásmód 

elvét alkalmazva. 
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 Legyen minden csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma, 

ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít, és ez is mélyítheti a gyermekek 

összetartozását, együttérzését. 

 A nehezen motiválható gyermekekre szenteljen külön figyelmet az óvodapedagógus, a 

szülők bevonásával mielőbb derítse ki a nehézség okát. Alkalmazzon, olyan motivációs 

eszközöket, amely érzelmileg közel állnak a gyermekekhez. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végén: 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyerekekhez, a felnőttekhez. Ezt érzelmekben, 

szavakban és tettekben is kifejezik.  

 Észreveszik, kinek miben van szüksége segítségre.  

 Számba veszik a csoport tagjait, érdeklődnek a hiányzók iránt.  

 Figyelmesen, türelmesen hallgatják társaik és a felnőttek közlését.  

 Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, vigyáznak munkájuk 

eredményére.  

 Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat.  

 Képesek az adott tevékenységüket türelmesen befejezni.  

 Igényükké válik a helyes viselkedés és cselekvés szabályainak betartása.  

 Képesek kívánságaikat módosítani, elhalasztani, ha erre szükség van.  

 Együttműködnek a közös cél érdekében.  

 Örülnek a csoport sikerének. 

 toleránsak egymás irányában, figyelembe veszik társaik különbözőségét, másságát.  

 

Boldogság Program 

 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket, és 

módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály 

számára. A Boldogságórákat Magyarországon 2014 szeptemberében indította el a „Jobb Veled Világ 

Alapítvány”. 

 

A gyermekek belső értékeit, érzelmi életét, boldogságszintjét fejlesztő program egy boldogabb 

gyermekkor megélését teszi lehetővé, ezért építjük be az óvodai élet tevékenységformái közé. A 

fejlesztő hatás mellett csökkentik a szorongást, erősítik az önbizalmat. Kiegyensúlyozottabbá 

válhatnak, jobban teljesíthetnek. Pedagógiai céljaink, alapelveink nevelési céljaink, a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink összhangot alkotnak a 

boldogságprogramban megfogalmazott célokkal. A személyiségfejlesztés mellett hangsúlyos terület a 

differenciált nevelés és az esélyegyenlőség megteremtése. Havonta legalább egy boldogságórát tart 

a pedagógus, ahol feldolgozzák a gyermekekkel az adott témát. Az egész hónap során, az adott 

helyzettő, vagy igénytől függően a mindennapi tevékenységeinkbe, kezdeményezéseinkbe, 

mozgásfejlesztésbe beilleszthetjük a Boldogságóra gyakorlatait. 

 

Célunk,  

 

✔ hogy derűs, vidám, kiegyensúlyozott személyiségűek legyenek gyermekeink. 

✔ nyitottak legyenek, kreatívak és játékosak.  



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

14 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

✔ a társadalmi környezetében is jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel 

rendelkező gyermekek nevelése a célunk. 

✔ bármilyen szituációban jó fellépéssel, kreatív módon teljesíthessenek, 

✔ pozitív életszemlélet kialakítása, 

✔ a szocializáció kialakulásának segítése, társas szükségletek kielégítése, 

✔ elemi erkölcsi normák kialakítása, akarati tulajdonságok fejlesztése, 

✔ a másság elfogadására való képesség alakítása, 

✔ váljanak érzékennyé a jóra, szépre, tanulják meg tisztelni és becsülni azokat, 

✔ alakuljon ki az a képesség, hogy tekintettel vannak társaik igényeire. 

 

Tartalma: 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek havonta, fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

Az egyes témakörök: 
 

1. Boldogságfokozó hála 
2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 
4. Boldogító jócselekedetek 
5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 
7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 
9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 
 
A Boldogságóra-programban foglaltakat gyermekeink szükségleteinek, tevékenységeinek és 

képességeinek figyelembevételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva valósítjuk meg. A 

gyermekek életkori sajátosságait, előzetes ismereteit, tapasztalatait figyelembe véve.  

A boldogságóra-program keretében folytatott tevékenységekkel a következő fejleszthető területeket 

célozzuk meg: 

 tolerancia, egymás elfogadása, szolidaritás 

 nyitottság, kíváncsiság, játék és öröm, szeretet 

 problémamegoldás 

 egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés, önzetlenség, figyelmesség 

 ok-okozati összefüggések, egymásra való odafigyelés, figyelem, türelem 

 alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása 

 pozitív irányú cselekvések és érzelmek kialakítása 

 önkifejezési lehetőségek biztosítása, önismeret, önépítés 

 kitartás, céltudatosság, önállóság, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat 

 
Erkölcsi nevelés: 
 
Célunknak tekintjük, az erkölcsi tulajdonságok kialakítását, erősítését, melyet az óvodapedagógus 

példaadásával és helyzetteremtésével igyekszünk megvalósítani. Iskolai beilleszkedés közvetett 

segítése a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, kommunikáció, 

együttműködés formálásával, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával. 
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Az óvoda nyugodt légköre segíti a gyermek öntevékeny kibontakozását, megteremti annak 

lehetőségét, hogy a gyermek nyitott legyen. Az óvodapedagógus érzelmei is nagyon fontosak a 

nevelésben. A gyermek számára fontos, hogy szeressék, hogy meghallgassák, hogy figyeljenek rá. 

Mindez befolyásolja a személyhez való kötődését, viselkedését, részvételét a tevékenységben.   

Erkölcsi normák, szokások betartásában a gyermekek pozitív viselkedését állítjuk előtérbe, kiemeljük 

jó tulajdonságaikat, pozitív megnyilvánulásaikat, hiszen a gyermekek között az a viselkedés válik 

értékké, amit az óvodapedagógus a  figyelmével kitüntet, amit a középpontba állít. Sikertelenség 

esetén sem emeljük ki a negatívumokat, hanem buzdítjuk a gyermeket a sikeresebb megoldás 

érdekében. A nevelés, a személyiségalakítás elengedhetetlen eszközei a jutalmazás és a büntetés. A 

jutalmazás valamilyen teljesítmény elismeréséért jutalomban részesítés. 

Az óvodapedagógusok közös álláspontja szerint: 

❖ nevelésünkben vezérelv a jutalmazás a büntetéssel szemben. 

❖ tárggyal nem jutalmazunk. 

❖ a metakommunikáció eszközeit alkalmazzuk – simogatás, ölbe vétel, elismerő tekintet, 

stb. 

❖ a szóbeli elismerés lehet egyéni és a közösségnek szóló, de mindig konkrét. 

❖ a jutalmazás akkor igazán nevelési célzatú, ha céltudatosan használjuk, és ezt 

megerősítjük örömünkkel és elégedettségünkkel. 

A büntetést lehetőleg elkerüljük, végső eszközként alkalmazzuk. A figyelmeztetést, a megbeszélést, a 

meggyőzést, a metakommunikációt használjuk, helytelenítő magatartást tanúsítunk. Akkor pozitív 

hatású, ha megfelelő időben és módon, a tettel arányos mértékben alkalmazzuk.   

Közös élményekkel, tevékenységekkel – a környezetben való biztonságos eligazodást segítő 

szokásokkal – alakítjuk ki a gyermekekben az egymásra figyelést, az együttérzést, az egymás 

elfogadását, az önállóságot, az önfegyelmet, a feladat- és szabálytudatot és a kitartást. Jó 

óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat. Feladatunk a természetes rokonszenv 

alapján szerveződő csoportok, barátságok támogatása, tiszteletben tartása, melyhez a vegyes csoport 

nagyszerű lelhetőséget nyújt.  A gyermekek viselkedésében zavart okozó tényezőket, igyekszünk 

felismerni, és ennek megfelelően alakítjuk kapcsolataikat is. Megismertetjük a gyermekeket a helyes 

konfliktuskezeléssel, ugyanakkor teret is adunk önérvényesítő törekvéseiknek. Fontosnak tartjuk, és 

arra szoktatjuk gyermekeinket, hogy legyenek türelmesek egymás iránt, viseljenek el kellemetlenebb, 

fárasztóbb helyzeteket, fogadják el társaik esetleges másságát, különleges állapotát. Nevelésünkben 

az egyén és a közösség alakítása és nevelése összefonódik, a csoport az egyént, az egyén a csoportot 

gazdagítja. A gyermekek erkölcsi tulajdonsága, akarata, önállósága, önfegyelme, kitartása, 

feladattudata, szabálytudata, segítőkészsége a fejlődés folyamatában-a gyermek fejlődését nyomon 

követő dokumentumainkból tűnik ki. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Családias légkör biztosítása, amely magába foglalja a nagyobbak kisebbeket segítő, róluk 

gondoskodó, szeretetet nyújtó magatartásmód kialakítást. 

 Sajátos, csoportbeli szokásrendszer, óvodai hagyományok, szimbólumok kialakítása. 

 Egységes nevelési elvek. 

 Alapvető erkölcsi értékek, szabályok megismertetése. A helyes magatartás szokásainak 

kialakítása. 

 Mintaértékű, példamutató viselkedés. 
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 Következetes, korlátokkal együtt alkalmazott, feltétel nélküli szeretetet sugárzó nevelés, 

bánásmód. 

 
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 A társadalmi együttélés szokásainak és szabályainak alkalmazása; köszönés, megszólítás, 

udvariasság. 

 Az önfegyelem, önállóság kialakulása, fegyelmezett magatartás. 

 A jó és a rossz erkölcsi kategóriájának megkülönböztetése. 

 Szülők és felnőttek szeretete, tisztelete. 

 Gyermekek tisztelete. 

 Egymás segítése, empátia kialakultsága. A kisebbek és a gyengébbek védelme, segítése. 

Óvodások bűnmegelőzési programja 

A program elnevezése „OVI-ZSARU”, az óvodás korú gyermekeknek szól, néhány alkalommal rendőri 

közvetítéssel, biztonságra nevelő program. Az Ovi-zsaru program a nagycsoportos korosztálynak 

nyújt ismereteket a balesetmegelőzés, biztonságos közlekedés, szabálykövetés témakörökben. Az 

ismeretek feldolgozása az év során játékos formában történik, havi rendszerességgel megtartott 

foglalkozásokon.  A korai megelőzés fontossága vitathatatlan, a figyelemfelhívás fontossága nem 

kérdőjelezhető meg. Szeretnénk megismertetni velük az önállóság lényegét, a felelősségtudatot, s 

azt, hogyan tudják megóvni magukat a rájuk leselkedő veszélyektől. 

A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, 

történetekre, szerepjátszásra épül. Az első foglalkozás egyenruhás rendőr közreműködésével, a 

témák feldolgozását segítő kesztyűbábok megszemélyesítésével („Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi”), 

bemutatásával és átadásával történik. A további foglalkozásokat a programért felelős pedagógusa 

tartja meg, a rendőrség által biztosított oktatási egységcsomag segítségével. 

A program témakörei: 

1. Ismerkedés szabályai (ki az idegen számunkra, mit mondhatunk el idegen embernek magamról 
és a családomról). 
2. Szabályok, utasítások betartásának fontossága (kinek az utasításait tartsuk be, kinek fogadjunk 
szót s miért). 
3. Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, ajándékelfogadás szabályai (Utcán, játszótéren, 
idegen lakásban). 
4. Egyedüli otthon tartózkodás szabályai (telefonálás, idegen beengedése a lakásba). 
5. Veszélyes eszközök is lehetnek, nem játékszer (háztartási eszközök, szúró-vágó eszközök 
használata, testi épség megóvása). 
6. Közlekedés szabályai (gyalog, kerékpárral, utasként gépkocsiban). 

Értékorientált közösségi nevelés: 

Közösségi nevelés alapvető feltétele a gyermek életének céltudatos megszervezése. Óvodánkban 

kialakított napirend, időbeosztás adja azt a biztonságot, mely a gyermek közösségi életének 

fejlődését támogatja. A közösségi élet tartalmát a különféle tevékenységek alkotják. A 

tevékenységeknek biztosítaniuk kell az összetartozás érzését. A gyermekek otthon elsajátítják a 

családi együttélés szabályait és viselkedési módjait. A család után az óvodába kerülnek, ahol a 
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közösség tovább befolyásolja fejlődésüket. Intézményünkben arra törekszünk, hogy megismerjék és 

gyakorolják a társas együttélés és ezzel párhuzamosan az önérvényesítés alapvető szabályait. 

A közösségi nevelés szempontjából is a vegyes csoport a legideálisabb csoportszervezési forma. A 

vegyes korosztályú csoportokban a már kialakított közösségi élet szabályai, hagyományai mellett az 

értékek is átöröklődnek évről-évre, hiszen a régebben odajáró óvodások már ezt közvetítik 

magatartásukkal. 

A közösségi nevelés az óvodai élet minden területén folyamatosan megvalósul. Nem elkülönített 

feladat, hanem minden pillanatban zajló fejlődési folyamat, melyet az óvodapedagógus átgondolt, 

tudatos, tervezett módon létrehozott nevelési helyzetekkel, szituációkkal irányít. A közösen átélt 

élmények mély nyomot hagynak a gyermekekben, ezért minden óvodai tevékenységi formát úgy 

szervezünk, hogy az pozitív, kellemes élményforrást nyújtson, segítse a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak, akaratának fejlődését. 

Nevelő-oktató munkánk alapja, az egységes szemlélet, nyitott beállítódás, valamennyien azonosulunk 

(óvodapedagógusok, dajkák egyaránt) és elkötelezettek vagyunk a nevelési programunk 

szellemiségével. Magatartásunkat úgy irányítjuk, hogy a határozottság, ugyanakkor a 

szeretetteljesség, az őszinteség, az empátia, az igazságosság és az egyéni sajátosságokhoz igazodás 

érvényesüljön cselekedeteinkben és tevékenységünk során. Nevelésünkben fontos szerepet játszik az 

állandó személyes érintkezés, kommunikáció, a gyermeki tapasztalatok, élmények megbeszélése. A 

gyermekek közötti kapcsolatok kialakításában szeretnénk elérni, hogy érdeklődjenek egymás iránt, 

támogatjuk az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét, mindenekelőtt játékukat. A 

kapcsolatok alakulását azonban nem erőltetjük. A gyermekek között jelentkező pillanatnyi feszültség 

elhárításra, megoldására csak akkor kerül sor, ha sérelem vagy fizikai fájdalom veszélyezteti a 

gyermeket, és azt önmaga nem képes elhárítani. A gyermekek saját indulataik által keltett 

konfliktusokat próbálják maguk megoldani. Segítséget adunk annak a gyermeknek, aki a másiktól 

elszenvedett bántalom, sérelem miatt fordul hozzánk. Törekszünk arra, hogy megvigasztalják síró, 

bánatos társaikat, s ha szükséges segítsenek egymásnak. 

Az egymáshoz való viszony formálására, az odafigyelésre, a társak iránti szeretetre kialakult 

csoportbeli szokásrendszer: 

● Születésnapos gyermekeket ajándékkal, dallal felköszöntjük, a hozott süteményt, üdítőt 

együtt fogyasztjuk el. 

● A beteg társaikról beszélgetünk, a hosszabb ideig hiányzó gyermeket kedves rajzokkal lepjük 

meg. 

● A csoportok közötti kapcsolatainkat közös ünneplésekkel, kirándulással, táborozással, 

múzeumlátogatással, mozgásos játékokkal az udvaron, a tornateremben, bábszínházi 

látogatásokkal, gyermeknapi közös együttléttel és tevékenységgel erősítjük.  

● Törekszünk arra, hogy megvigasztalják síró, bánatos társaikat, s ha szükséges segítsenek 

egymásnak. 

A közösségi nevelésnek, szocializálódásnak másik fontos része a hagyományok ápolása, továbbadása. 

Hagyományos ünnepeink, közös tevékenységeink, az együttesen megélt élmények öröme, 

fegyelmező ereje, személyiségalakító hatása által segítik céljaink elérését. A haza fogalma kisebb 

gyermekek számára elvont, távoli. A szülők, testvérek, rokonok iránti szeretetet, a szülőváros, a 

közvetlen környezet embereinek, tájainak, emlékeinek élményszerű megismerése, a családban 

végzett közös munka, és az ennek során erősödő közösségi érzés bővül fokozatosan a haza fogalmává 

és hazaszeretetté. 
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A közösségi életre való felkészítésben szerepet játszanak a munkajellegű tevékenységek is. Ahogy ez 

a foglalatosság az idők során egyre önállóbbá válik (önkiszolgálás, megbízások önálló teljesítése) a 

gyermekek egyre magasabb fokú együttműködését igényli. A megszervezésnél ügyelünk arra, hogy – 

a vegyes életkorú csoportokból adódóan – minden gyermeknek legyen feladata, a nagyok ne érezzék, 

hogy csak ők vannak terhelve. Feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök célszerű 

használatát, hanem közben természetes módon fejlődnek akarati tulajdonságaik.   

 

Az óvodapedagógus feladata: 
 
 Egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése. 

 A sokszínű tevékenység, az együtt tevékenykedő élet, közös munka, közös élményszerzés 

biztosítása. 

 Csoportok közötti kapcsolatok, hagyományok ápolása, erősítése. 

 A nevelési helyzetekben az összpontosításra, az erőfeszítésre való képesség belső motiváció 

alapján. A jól megoldott feladat utáni megelégedettség érzésének alakítása. 

 Az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének, kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti – 

életkorban elvárható kontroll erősítése. 

 A gyermek-felnőtt és a gyermek-gyermek kapcsolat alakítása az érzelmi és a kapcsolatfelvétel 

képességének folyamatos fejlesztése során történik. Elsődleges az óvodapedagógus 

modellhatása. 

 Ismerje és óvja szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés és 

hazaszeretet alapja.  

A vegyes életkorú csoport sarkalatos kérdésének tekintjük a csoport légkört, a gyermekek közötti 

együttműködés kialakítását. Ennek alapja az a fő elv, hogy a gyermekeket a csoportban azonos jogok 

és kötelességek illetik meg az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Arra törekszünk, hogy az 

óvó-, védő szeretet, az összetartozás érzése erősödjön a gyermekek között. Az eddigieket nagyban 

segíti a tevékenységeket lezáró beszélgetés is, mely mindezek elsajátítására és gyakorlására 

lehetőséget teremt.  

Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 
 

 Alakuljon ki az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igénye a gyermekekben. 

 Erősödjön egymás iránti lojalitásuk: szívesen és sokat beszéljenek, hallgassák meg egymást, 

legyenek egymáshoz türelmesek. Fogadják el társaik másságát, társaik ötleteit, a csoport 

érdekeit. 

 Váljon igényükké az óvodai életben kialakított szokás - és szabályrendszer. Elfogadják el a 

szabályokat, a felnőttek metakommunikatív jelzéseit. 

 Önállóan köszön, megköszön, kér, elkér, megkér, megszólítja társait, a felnőtteket, válaszol a 

kérdésekre, elvégzi a vállalt és reábízott feladatokat. 

 Adott tevékenység által megkívánt magatartási formát önként vállalják. 

 Alkossanak véleményt magukról és másokról. 

 Szívesen segítsenek egymásnak és a kisebbeknek. 

 Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel és egymással. 

 Játékaikat osszák meg egymással, szívesen játszanak egymással. A kialakult 

konfliktushelyzetet igyekezzenek önállóan megoldani, bizonyos helyzetekben helyezzék 

előtérbe társaik érdekeit. 
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 Érezzenek együtt egymással és érdeklődjenek egymás iránt. 

 Vegyenek aktívan részt a közös tevékenységekben. 

 A barátok segítsék egymást, ne közösítsenek ki senkit a társaságukból. Társas 

kapcsolataikban váljanak nyílttá, őszintévé, kezdeményezővé, a felnőttekkel tisztelettudóvá, 

segítsenek kisebb társaiknak, a felnőtteknek, váljanak figyelmessé, előzékennyé mások iránt. 

 Bizalommal forduljanak a felnőttekhez, óvónőkhöz, a dajkákhoz. 

 Alakuljanak ki önkifejező, önérvényesítő törekvéseik. 

 A kortárs kapcsolataikban jelenjen meg az önálló véleményalkotás, a döntés képessége. 

Képesek legyenek saját és mások elismerésére. Működjenek együtt csoportjukkal, örüljenek 

társaik és a csoport közös sikerének.  

 Törekedjenek a kudarcok feldolgozására. 

 3.3. Anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés megvalósítása 

 

3.3.1.  Anyanyelvi nevelés 

Célja:  

 A gyermekek alapvető érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire alapozva a beszédkészség kialakulásának segítése.  

 A gyermekek beszédészlelésének és értésének fejlesztése változatos módszerekkel, 

anyanyelvi játékokkal, spontán beszédhelyzetekkel a beszédaktivitás fokozása.  

 A helyes nyelvhasználat, a biztonságos önkifejezés megalapozása, valamint a nyelvi 

és kommunikációs képességek kibontakoztatása. 

Feladatai: 

 

 Ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget. 

 Nyelvi és kulturális értékek megismerése, megbecsülése. 

 Kommunikációs helyzetekre való felkészítés. 

 Anyanyelvi műveltség megalapozása. 

 Értelmes és kifejező beszéd fejlesztése. Az érzelmek és gondolatok minél hitelesebb 

közvetítése a kommunikációs helyzeteknek megfelelően. 

 A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése beszélő környezettel, önálló szóbeli megnyilvánulás elősegítése. 

 Beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése, szókincs gyarapítása. 

 Más nemzethez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált támogatása a 

magyar nyelv elsajátításában. 

 Együttműködés a családdal és a logopédussal a megelőzés és a korrekció területén. 

 

Tartalma 

A kellő időben megszerzett anyanyelvi tudás az élethosszig tartó tanulás alappillére. Az anyanyelvnek 

kiemelt fontossága van, melynek ismerete segíti a gyermeket abban, hogy környezetével kapcsolatot 

tudjon teremteni, megértse a világ dolgait. Nagyon fontos, hogy a gyermek korának megfelelő 

beszédészlelés és értés mellett megfelelő aktív és passzív szókincsre tegyen szert. Anyanyelvünk 

átszövi egész életünket és lényünket. Szorosan összefügg értelmi és érzelmi intelligenciánkkal, 

meghatározó szerepet játszik az iskolai élet minden szintjén. Óvodai életünk valamennyi 
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mozzanatában, teljes folyamatában jelen van, óvodai nevelésünk szerves része. Valamennyi 

tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció 

különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes minta és szabálykövetéssel az óvodai 

nevelő tevékenység egészében jelen van. A népi hagyományok ápolása még nagyobb teret ad az 

anyanyelv szépségének felismerésére. A hagyományőrző tevékenységek során lehetőség nyílik a mai 

nyelvben már nem használatos kifejezések gyakorlására, a szókincs bővítésére.  A gyakori 

mondókázás, a mindennapos mesélés, az éneklés, a hagyományápoló tevékenységek, a néptánc 

gyakorlása által a gyermekek intenzívebben részesülnek az anyanyelv élményében. Az óvodás 

gyermek a nyelvet hallás után, utánzás alapján sajátítja el, majd ennek segítségével érintkezik 

környezetével, így válik a beszéd az önkifejezés legfőbb eszközévé. A gyermekek meglévő 

tapasztalataik alapján, élményeikre, ismereteikre támaszkodva, további élményekhez, 

tapasztalatokhoz jutatjuk, ösztönözve őket beszéd és kommunikációs kedvük fenntartására. Az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd 

és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki 

kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. Óvodánkban az 

anyanyelvi nevelés részét képezik az anyanyelvi játékok – nevelő testületünk által összeállított 

„Anyanyelvi játékok” gyűjtemény felhasználásával -,a gyermekmondókák, a dramatikus játékok, népi 

játékok, néptánc, a népzene és népdal, valamint a bábjáték. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A családok anyanyelvi kulturáltságának megismerése. 

 Nyelvi környezet megteremtése, mely segíti a kisgyermeket az anyanyelv elsajátításában. 

 Nyugodt, odafigyelő, érzelem gazdag légkör biztosítása, mely lehetőséget biztosít a gyermek 

természetes közlési vágyának. Közlésvágy kibontása, fenntartása, az aktív szókincs 

gyarapítása. 

 Lehetőség biztosítása a gyermek saját mese- versalkotására, önkifejezésére. Beszélő 

környezet megteremtése, ahol a kérdések, a beszélgetés természetes formái, módjai az 

információk, az ingerek feldolgozásra kerülnek. 

 A nyelvfejlődés egyéni eltéréseinek figyelembevétele a konkrét kommunikációs 

helyzetekben. 

 Az életkori beszédhibák felismerése, az egyes gyermek beszédállapotának, beszédértési és 

beszédtechnikai szintjének nyomon követése, a korrekció segítése a szakemberekkel való 

együttműködés alapján. 

 Mindennapi beszédminta nyújtása, irodalmi értékkel bíró gyermekversek megismertetése. 

Könyves környezet biztosítása.  

 A gyermekek beszédfegyelme, önuralma, mások meghallgatásának képességének tudatos 

fejlesztése. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Tisztán ejti a beszédhangokat. 

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél. Összefüggően elmondja élményeit, érzelmeit, 

tapasztalatait, gondolatait, mások számára érthető formában. 

 Életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni kívánságait, szügségleteit. 

Beszédének hanglejtése, sebessége általában illeszkedik a beszédhelyzetekhez és a nyelvi 

szabályokhoz. 
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 Képes a kommunikációra állandó és váratlan helyzetben is, minden szófajt használ. 

 Párbeszédben végighallgatja és meg is érti a felnőttet és a társait. 

 Grammatikailag helyesen beszél, változatos mondatszerkezetet, mondatfajtákat alkot. 

 Azokkal a gyermekekkel, kiknek beszédével, kifejezésével, hangképzésével probléma adódik, 

óvodánk logopédusa foglalkozik. 

3.3.1.1.  Nyelvi nevelés 

Óvodánk nevelési céljai között hangsúlyos szerepet játszik a nyelvi- kommunikációs nevelés. 

Intézményünk sajátossága, hogy a kiemelt fontosságú magyar anyanyelvi nevelés mellett a német 

nemzetiségi nyelvi nevelés is megvalósul, valamint az angol idegen nyelvi nevelés is helyet kap. 

Mindhárom területen elsődleges szempontunk, hogy a nyelvelsajátítás természetes 

élethelyzetekben, komplex módon a gyermekek fő tevékenységéből, a játékból kiindulva és 

élményeket nyújtva valósuljon meg. A vegyes csoport nagy előnye, hogy a kisebb gyermekek 

nemcsak szociális szempontból, hanem a szituációkhoz kötődő nyelvi reakciók terén is idősebb 

társaik példáját követik. A nyelvi fejlesztés érzelmi biztonságban, játékban, spontán helyzetekben, és 

az irányított tevékenységekben valósul meg. A cél nem a nyelvtanulás tudatosítása, hanem a 

hangzás, az idegen nyelvhez tartozó kultúra közvetítése. A nyelv zeneisége fontos a gyermekek 

számára, s a gyerekek fejlettségüknek megfelelően figyelnek a nyelvi helyzetekre, igyekeznek 

utánozni az óvó nénit, a nagyobb gyerekeket. Az eredmény, hogy az ösztönös, játékos és utánzáson 

alapuló nyelvtudásukat az iskolában tudatosan fogják alkalmazni. 

 

Német nemzetiségi nyelvi nevelés 

Célja: 

Az óvodás korú gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a 

magyarországi németek kultúrájának, életformájának, hagyományainak megismerése, a német nyelv 

megélése mindennapjaik során hozzájuk közel álló témák feldolgozásával, szituációkra épített 

játékhelyzeteken, szerepjátékokon keresztül. A gyerekek beszédkészségének fejlesztése szóbeli 

beszédgyakorlatokon keresztül, rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel az utánzáson 

alapuló nyelvelsajátítás biztosítása. 

 

Tartalma 

Tudatosan felépített tematika alapján, változatos módon, a napi tevékenységeken keresztül valósul 

meg, szem előtt tartva a gyermekek érzelmi biztonságát, nyelvismeretét, fokozatosan válik teljesebbé 

a német nyelven folyó kommunikáció. A gyermekek nyelvi fejlesztése kiejtéstanulással, 

szókincsbővítéssel, a válaszadó szerepének gyakorlásával, mintaadással – utánzással valósul meg, 

játékosan. A gyermek nyelvismereteit az alapoktól indulva, fokozatosan egymásra építve, a 

megismerési, tapasztalási lehetőségek gazdag tárházát biztosítva, fejlesztjük, bővítjük, mely elősegíti, 

hogy a gyermekek az óvodáskor végére eljussanak olyan nyelvi szintre, amely alapján bizonyos nyelvi 

szituációkban jól feltalálják magukat, valamint alkalmassá válnak az iskolai nyelvtanulás folytatására. 

az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A két nyelv elkülönített egységben való közvetítése./magyar-német/ 

 Egyszerű, változatos mondatmodellek tevékenység közbeni alkalmazása. 
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 Érzelemgazdag légkör megteremtése, melyben a gyermek a német nyelv közvetítése során is 

biztonságban érezheti magát. 

 A kommunikációs helyzetekben a nyelvfejlődés egyéni eltéréseinek figyelembevétele. 

 Rendszeres pozitív megerősítéssel, a bátortalanabbak aktivizálása. 

 A német nyelvi nevelés játékos, élményközpontú közvetítése a teljes személyiség 

fejlesztésének szem előtt tartásával. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 

 A gyermekekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a magyarországi németek kultúrája és 

nyelve iránt. 

 Ismerjenek német dalokat, meséket, verseket, mondókákat, játékokat. 

 Értsék az egyszerű német mondatokat, életkoruknak, egyéni fejlettségi szintjüknek 

megfelelően reagáljanak is rá. 

 

Angol idegen nyelvi nevelés 

✔ Célja 

 Az angol, mint idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése. 

 Játékos és örömteli nyelvtanuláson keresztül, a nyelvi ismeretek gyakorlati 

elsajátításával, az érdeklődés fenntartása az óvodai élet során. 

 Dalokon, mondókákon, szokások megismerésén keresztül betekintés az angolszász népek 

kultúrájába, ezzel is elősegítve a másság tolerálását. 

 Sikerélmény nyújtása, pozitív attitűd kialakítása az angol nyelvhez, mely motiválja a 

későbbi nyelvtanulást és idegen nyelven történő kommunikációt, ezzel is megkönnyítve 

az iskolai nyelvtanulás kezdetét. 

 

Tartalma 

Elsődleges célunk az angol nyelv dallamvilágának megismertetése, ráhangolódás a nyelvre, a 

gyermekek érdeklődésének felkeltése a nyelv iránt, a nyelv segítségével társadalmi nyitottságra és 

egymás elfogadására is ösztönözzük őket. Az angol nyelv játékban való alkalmazása általában 

spontán módon történik, de becsempésszük az irányított játék formájában is pl. a szerepjátékokba, a 

szituációs játékokba, a párbeszédekbe: üdvözlési formák, udvariassági kifejezések formájában (kérés 

formulák, megköszönés, kívánság kifejezése egyszerű angol mondatokkal). Ezek mind utánzáson 

alapuló nyelvelsajátítási lehetőségek. Az angol tevékenységek alatt a gyerekek segítőtársa egy kedves 

bábfigura, ha mondókázunk, énekelünk, játszunk, a figura jelen van. A nyelvi nevelés az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével, kizárólag játékos formában, mondókák, dalok, versek elsajátításán 

keresztül valósul meg. A különböző életkor és nyelvismereti szint a csoportban pozitívan hat a 

nyelvelsajátítás folyamatára, hiszen óvodásaink segítik és ösztönzik egymást e területen. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az angol nyelven zajló játékos tevékenységeken, párbeszéden keresztül az idegen nyelv 

megszerettetése.  

 Hallás utáni megértés képességének elősegítése játékos szituációk révén. 
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 A magyar nyelvi témákhoz való alkalmazkodás angol nyelven is. 

 Napirendhez igazodó nyelvi egységek kialakítása, 

 kedvező óvodai légkör biztosításával, nyelvi helyzet teremtése. 

 A nyelvi váltások tudatos alkalmazása a napi tevékenységek során, egyre aktívabb idegen 

nyelv használattal az óvodai élet előrehaladtával. 

 A játékos nyelvelsajátítással az iskolai, tudatos nyelvtanulás előkészítése. 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony az idegen nyelv iránt. 

 Szívesen hallgassanak angol nyelvű dalokat, verseket, aktívan kapcsolódjanak be annak 

elsajátításába. 

 Nyitott érdeklődéssel forduljanak más nemzetiségű társaik, illetve a felnőttek felé, ezzel is 

segítve társadalmi integrálásukat. 

 Az idegennyelv-használat megjelenik a napirend során, a hétköznapi beszédtémákban 

ismerjék meg és használják az üdvözlés, öltözködés, tisztálkodás, étkezés alapvető 

kifejezéseit. 

 

3.3.2. Értelmi nevelés és fejlesztés 

A gyermekek életének korai szakaszában igen sok információt gyűjtenek be látszólag „öntudatlan” 

szemlélődésből, az átélt tapasztalatból és cselekvésből. Az óvodai értelmi nevelésen értjük a 

gyermekek beszédkészségének, nyelvi képességének, zenei képességének, alkotó-alakító 

tevékenységének fejlesztését. Az értelmi nevelés fejlesztő feladatainak megvalósulását az óvodai élet 

változatos tevékenységei szolgálják. Az értelmi képességek, akarati tulajdonságok fejlesztése 

elsősorban játékon keresztül történik. 

Célja 

 A gyermekek egyéni adottságainak figyelembevételével alapozni és fejleszteni 

értelmi képességeiket: megfigyelés, emlékezet, képzelet, figyelem, gondolkodás.  

 A gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése. A megismerési vágy 

felkeltése, a természetes kíváncsiság táplálása. Fontos minél tágabbra nyitni a 

gyermekek környezetét a világ megismerésére. 

Az értelmi nevelés, fejlesztés feladatai 

 Kognitív képességek fejlesztése: 

 vizuális észlelés, alaklátás és formaállandóság (alak, forma, méret, szín, rész-egész 

viszony), 

 Taktilis-kinesztéziás (mozgásérzeti) szféra mobilizálása. 

 téri tájékozódás ( irányok, viszonyok), 

 keresztcsatornák fejlődése, 

 észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása, 

 feladatmegoldó képesség, 

 gondolkodási műveletek (következtetés, konkretizálás, általánosítás, összehasonlítás, 

különbség-azonosság), 

 verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága, terjedelme. 
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 Kommunikációs képesség fejlesztése: 

 beszédhallás, beszédértés, szóbeli produkció, beszédfelfogás, tiszta beszéd, 

 hangok ejtése, szókincs, 

 mondatszerkesztése, értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd. 

 Testi, szellemi egészség egységének fejlesztése, megőrzése. 

 A környező világról szerzett tapasztalatok rendszerezése. 

 Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés. 

 „Énkép” fejlesztése, testséma kialakulásának segítése. 

 Önálló gondolkodásra nevelés, döntési képesség fejlesztése. 

 Motoros képességek (nagymozgás, erő-gyorsaság, állóképesség, szem-kéz valamint 

szem-láb koordináció, finommotorika) fejlesztése. 

 Szociális (szabály- és feladattudat,kitartás, önfegyelem, együttműködés, 

kapcsolatteremtés) képességeinek fejlesztése. 

 

Tartalma 

Az óvodában az ismeretszerzés folyamatos, mert minden helyzetben utánoz, tevékenykedik a 

gyermek. Az értelmi nevelés az életet végigkísérő alapfolyamat, amely az óvodáskorban elsősorban 

az egyik legjellemzőbb tevékenységen keresztül a gyermek játékában valósul meg. Értelmi 

képességeik a folyamatban alakulnak, fejlődnek, egyéni fejlődési ütemük tükrében. Az óvónők 

tudatos felkészüléssel követik, és szükség esetén segítik e folyamatot. A mindennapi játék során 

sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket kínálnak fel 

pedagógusaink. 

Az értelmi fejlődésben a gyermekek eltérő tapasztalataira, egyéni és közös élményeire, 

érdeklődésükre és kíváncsiságukra építve: a cselekvés, tevékenység- a beszéd – és a gondolkodás 

egységének biztosítását tartjuk fontosnak. A gyermekek változatos tevékenységek során további 

élményeket, tapasztalatokat szereznek az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

Óvodánk biztonságos érzelem – és ingergazdag környezete biztosíték a gyermeki érdeklődés, 

játékkedv, mozgásigény, utánzási vágy kielégítésére. Az óvodai évek tevékenységein keresztül 

bővülnek ismeretei, tapasztalatai, alakulnak készségei, jártasságai. 

Az éves ütemtervek tartalmazzák az ismeretnyújtás és elsajátítás témaköreit, a külső világ tevékeny 

megismerésének lehetőségeit, felölelik a mese-vers, dalanyag tervezetét, a tanítható mozgás és 

ábrázolási kultúra technikáit. 

A hetirend biztosítja az évszaknak és a jeles napoknak megfelelő lebontásban, a csoportok fejlettségi 

szintjének megfelelően, az óvónő számára kötelező kezdeményezések számát, témakörét és anyagát. 

A gyermekek számára kötelezően szervezett foglalkozás naponta egy tornatermi mozgás. 

A napirendünkben a kötött időpontok az étkezésre és a pihenésre korlátozódnak. Az egész napi 

folyamatos tevékenység a gyermek számára a nyugalmat és a kibontakozás lehetőségét biztosítja, az 

óvónő számára lehetőséget a gyermek nevelésére, megismerésére, egyéni fejlesztésére. 

Az értelmi nevelés a gyermeki formákon keresztül (játék,munka, tanulás) az óvónő tudatos fejlesztő 

munkájával – vers-mese, ének-zene, énekes játék, rajzolás-mintázás, kézimunka, mozgás, a külső 

világ tevékeny megismerése – valósul meg a magyar, német nemzetiségi, angol nyelvi nevelés 

keretein belül.  

A mese-vers tevékenységben a gyermekek szívesen verselnek, mondókáznak, fantáziájuk fejlődésével 

maguk is találnak ki versszakokat, színesen adják elő a meséket. Zenei területen a képességfejlesztés 
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mellett megjelenik a zenére festés, zenére mozgás is. A gyermekek bátrabbak, felszabadultabbak a 

zenehallgatások vagy a zenére mozgás során. Célunk, hogy a gyermekek maguk is zenéljenek, 

természetesen életkoruknak megfelelő ritmushangszeren. A vizuális nevelést elősegíti az óvónők által 

felkínált sokfajta technika alkalmazása, melyet szervezett keretek között és a nap folyamán bármikor 

gyakorolhatnak gyermekeink. Növeli a hovatartozás, az összetartozás érzését, melyre 

társadalmunkban egyre nagyobb szükség van. Célunk ennek megéreztetése, elindítása óvodás 

korban. Az óvodában úgy szervezzük jeles napjainkat, hogy minél inkább megtapasztalják a 

hagyomány lényegét, a gyakorlatban éljék át. Óvodapedagógusaink a mozgásos játékok nagy 

repertoárjával rendelkeznek, s szívesen beépítik programjukba a tartásjavító, valamint a játékos 

„lábtorna” elemeit. A külső világ megismerése során támaszkodunk saját „Jeles napok” 

gyűjteményére, melynek felhasználásával sok megtapasztalásra van lehetősége gyermekeinknek. A 

beszoktatás időszakába sokat énekelünk, mondókázunk. Beszélgetünk a nyárról, családról. 

Ismerkedünk az óvodai élettel, tanuljuk a neveket, jeleket. Gyermekeink bekapcsolódhatnak a 

különböző fejlesztő tevékenységekbe: gyurmázás, rajzolás, különböző puzzle játékok. 

A gyermekek erősségeinek és esetleges hátrányainak feltárása az eltérő életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével valósul meg. A gyermekek óvodába lépésekor a beszoktatási 

időszak után megfigyeléseinkről, tapasztalatinkról feljegyzéseket készítünk. A gyermekek 

fejlődésének alakulásáról „egyéni fejlődési naplót” vezetünk, melyről a fogadóórák keretében 

tájékoztatást nyújtunk a szülőknek. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében külön 

hangsúlyt fektetünk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, a kiemelkedő képességűek 

tehetséggondozására. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A gyermekek spontán szerzett természeti és társadalmi környezetről ismereteinek 

tapasztalatainak rendszerezése, bővítése különböző tevékenységekben és élethelyzetekben 

való gyakorlása. 

 Az értelmi képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, 

alkotóképesség) fejlesztése. 

 Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása, valamennyi értelmi képesség, 

különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 Érdekes, változatos élmények, tevékenységek szervezése. 

 Felfedezés lehetőségének biztosítása, problémamegoldó és kreatív gondolkodás erősítése. 

 Tudásvágy felkeltése és kielégítése. 

 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása. 

 A beszédkedv fenntartása, a gyermekek meghallgatása, a gyermeki kérdések és válaszok 
érvényesülése. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 
 Törekszik a végzett tevékenységek összefüggéseinek felfedésére 

 Igyekszik kifejezni a változások tartalmát szóban, ábrázolásban 

 Rendelkezik problémafelismerő és megoldó képességekkel 

 Kialakul akaratlagos figyelme 

 Részt vesz a napi tevékenységekben 
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 Ismereteit, tapasztalatait alkalmazza 

      3.4.   Környezettudatos magatartás megalapozása 

 

Egészségünket és életünk minőségét nagymértékben meghatározza a bennünket körbevevő 

természeti és társadalmi környezet minősége. A közösség szemléletformáló erejét kihasználva 

közvetíthetünk új értékeket és célokat, hogy ezen változtatni tudjunk. A környezettudatos 

magatartás kialakításának fő színtere az óvodában, a külső világ tevékeny megismerése, mint 

tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely valamennyi nevelési területre kiterjed, 

azokkal kölcsönhatásban van. Komplex tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, 

ami a valóságban is egységesen érzékelhető. 

Célja:  

Olyan szokások szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek és készségek 

tudatos fejlesztése, amellyel elősegítik a természetes és az ember által épített, létrehozott 

környezettel – az ott lévő értékekkel – való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti 

érzékenység a helyes értékrendszer, a természet- és a környezetbarát magatartás alapjának 

megteremtését.  

 Környezettudatos, környezetre figyelő magatartásformák és szokások kialakítása, amely 

magába foglalja a szűkebb és tágabb környezet, kulturális és természeti értékek 

megismertetését, megszerettetését és annak megóvására való nevelést.  

 A társadalmi igények változásához igazodó, a gyermek életkorának megfelelő természeti, - 

emberi, - és tárgyi környezetből szerzett tapasztalatok, melynek birtokában biztonságosan 

eligazodik az őt körülvevő világban.  

 Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, melyek a környezettel 

való harmonikus együttéléshez szükségesek és a családok környezettudatos életviteléhez 

hozzájárulnak. 

 Szelektív hulladékgyűjtés, papír újrahasznosítás.  

 A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása. 

Felelősségtudatos állattartásra nevelés, madárvédelem. Közvetítés a szülők felé. 

 A természetes élethelyzetek kínálta lehetőségek kihasználása. /Szenzitív játékok. / 

 Környezettudatos (egészséges életmódra) nevelés. Az óvoda kínálta tevékenységek, séták, 

kirándulások, táborozás. Idő, hely, lehetőségek biztosítása a megismerési, tapasztalási 

folyamatokra. 

 Zöld jeles napok, természet ünnepei. 

 Olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely környezetbarát szemléletet sugallva segíti a 

gyermekek erkölcsi tulajdonságainak / együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség 

stb. / és akaratának / önállóság, feladattudat, szabálytudat stb. / fejlődését. 

 

Környezeti nevelés-, környezetvédelem-, természetvédelem 

Célja:  

A természeti és társadalmi környezethez való pozitív érzelmi viszony, a környezeti kultúra igényes 

kialakítása a felnövekvő nemzedékben. A gyermekek környezet és természetbarát természetvédő 

életvitelének megalapozása.  



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

27 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

A környezet megvédése mellett a környezettel való együttélésre nevelünk, - élő és élettelen 

természeti és az épített környezet - /életmód-, gondolkodás és viselkedésmód-, védelem-, fejlesztés-, 

okos és mértéktartó felhasználás/. 

A környezeti nevelés fő területei: 

 Külső természeti környezet: levegő, víz, talaj, növények, állatok 

 Külső ember alkotta környezet:  

o épületek, műemlékvédelem,  

o hulladékkezelés, környezetbarát szokások / szelektív gyűjtők/ 

 vásárlási szokások /textil, vagy papírtáskák használata/ 

 Belső természeti környezet:  

o egészséges életmód-, napirend-, szokások-,  

o táplálkozás-, mozgás-, megelőzés 

 Belső személyes környezet: mentálhigiéné, önértékelés, énkép /jutalmazás, siker, kudarc, 

reális visszajelzéseink fontosak a helyes kép, viselkedési normák kialakítása miatt. Értelmi és 

érzelmi intelligencia megalapozása e területen is. 

Feladatok: 

 Tudatformálás a környezeti problémák iránti érzékenység felkeltése a környezeti értékek 

felismerése – mivel a környezet részesei, alakítói, felelősei, hatásának szenvedői vagyunk. 

 Ismeretszerzés, mely ökológiai szemléleten alapul. A természeti környezet alapvető 

összefüggéseinek megértése, többféle lehetőség biztosítása a tapasztalatszerzésben. 

 Készségek kialakítása, értelmi és testi képességek, – problémaérzékenység, 

problémamegoldó képesség fejlesztése /füst, kipufogógáz stb./ 

 Attitűdök kialakítása, formálása.  

 Értékrend, értékelés kialakítása.  

 Cselekvés, aktivitás. 

Olyan tárgyi környezet, megvalósítása a cél, mely tükrözi a közösség elveit, elképzeléseit. A 

berendezés praktikus, helyi sajátosságokat tükröz. Óvodánkban a takarékossági rendszer kiépített; 

villany-, vízhasználat, fűtés terén /energiatakarékos természetbarát világítás, takarékos víztartály 

stb/. Az udvarunk burkolata, valamint az udvari játékok is környezetbarát anyagból készültek 

megfelelő teret, helyet adnak a gyermekek játékának. A csoportszobáknak egyéni hangulata van, sok 

a növény /levegőtisztítás/, a természetsarok gazdag a kincsekben. A szelektív hulladékgyűjtés is 

biztosított intézményünk területén. 

Természetvédelemben célunk: 

 Gyermekeinket tudatos környezet-, természetvédő magatartásra neveljük, már az 

óvodában megtanítjuk őket arra, miként lehet harmóniában élni a természettel.  

 Gyermekeinket megismertetjük a környezetszennyezés romboló és visszafordíthatatlan 

hatásaival. /por, füst,/ 

 A gyermekek figyelmét felhívjuk a természet szépségeire, mert, ha megismerte, 

megszerette, akkor vigyázni is fog rá. 

 A természethez való pozitív hozzáállás természetvédő, szerető felnőttekké neveli 

gyermekeinket. Az ember, /a gyermek/ természeti környezetét megóvjuk, fenntartjuk. 
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Céljaink megvalósulása a mindennapokban, a tevékenységeinkben: 

Tisztálkodás: 

 Korszerűen felszerelt mosdóinkban, higiénikus folyékony szappan adagolók vannak 

felszerelve 

 Papírtörölköző használat 

 Az illemhelyek paravánnal vannak elválasztva  

 A nyári időszakban naponta zuhanyoztatjuk a gyermekeket 

Táplálkozás: 

Egészséges ételek fogyasztása: 

 Napi szinten fogyasztanak a gyermekek gyümölcsöt/zöldséget a csoportokban 

 Vitamin-, és gyümölcssaláta készítés 

 Aszalt/szárított gyümölcsök készítése, fogyasztása 

 Külön figyelmet fordítunk az ételallergiás gyermekekre, valamint az egyéni igényeket is 

számon tartjuk /más kultúra/ 

 Ivókút az udvaron 

Levegőzés: 

 Délelőtt és délutáni udvarhasználat, szennyezettségtől mentes védett kertben, saját  

udvari világítás 

 Nyáron az étkezés is a szabadban /teraszon/ történik 

 Rendszeres sétákat teszünk a Városligetben 

Mozgás, testedzés: 

 Biztosítjuk mindennap tornaszoba, só-szoba használatát 

 Kihasználjuk az udvar nyújtotta lehetőségeket: lég-, nap- és vízfürdő 

 A gyermekek számára kreatív tevékenységi lehetőséget biztosítunk 

 Kerti tevékenységek / sepregetés, gereblyézés, gyomlálás, kert gondozás/ 

 Különböző mozgásfoglalkozások 

 Gyógytestnevelés akiknek szükséges 

 Buszkirándulások két évszakban – ősszel, tavasszal 

 Alkalmi sport tevékenységeken veszünk részt 

Pihenés: 

 Saját jellel ellátott, higiénikus WESCO fektetők biztosítják a kényelmes pihenést 

 Gyakran szellőztetünk levegőcsere, levegőfrissítés, /szárított gyümölcshéj, levendula olaj, 

borsmenta főzet/ párásító használata 

 Ágyneműk elkülönített tárolása, rendszeres tisztítása 

Növények rendszeres ápolása, állatgondozás: 

 Kerti és szobanövények, balkonládák gondozása 

 Akváriumi halak, gondozása rendszeres tisztítása 

 Madáretetés  

 Veteményes kert gondozása 

 Védett fajok megismerése 
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Zöld jeles napok:  

 Állatok napja                       október 4. 

 Víz világnapja                      március 22. 

 Föld napja                           április 22. 

 Madarak fák napja                május 10. 

 Környezetvédelmi Világnap    június 5. 

Vizsgálódások, kísérletezések, tevékenységek vízzel, levegővel, talajjal: 

 palántázás, magvak vetése 

 víz szennyezettség vizsgálata 

 levegőszennyezettség 

 mezítlábas ösvény használata 

Szelektív gyűjtés, hulladék hasznosítás: 

 papírgyűjtés -  alkalmanként csoportonként elszállítás, újra papír készítés 

 szárazelem gyűjtés 

 műanyag felhasználása új eszközök készítésére 

 komposztálás. 

Folyamatosan figyelünk környezetünk rendjére, az öltözők a csoportszobák esztétikájára, a 

tisztaságra. Óvodánkban környezetbarát tisztítószereket használunk. 

✔ Az óvodapedagógus feladatai: 

 Tudatformálás 

Mivel a környezeti ártalmak terjedése nem ismer határokat holisztikus látásmód szükséges, 

amely ráirányítja a figyelmet arra, hogy nincs a környezetben elhanyagolható, lényegtelen, 

felesleges elem, tényező – hálószerűen kapcsolódik össze. 

 Környezetbarát óvoda alapelveinek betartása 

                 - gyermekközpontúság 

                 - egészséges életmód 

                - pozitív kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel 

 Érzelmi emlékek kialakítása a pozitív szemlélet érdekében. Az óvodapedagógus 

személyiségével, környezeti attitűdjével, értékrendjével követendő hatást tud elérni a 

gyermekekkel és a szülőkkel. A mindennapi cselekedetek így válnak szokásalakító 

gyakorlattá. 

 

Zöld Óvoda Program 

 

Fontos számunkra a megfelelő érzelmi viszony kialakítása mind a természeti, mind a társadalmi 

környezetünk iránt, hiszen ez a környezetvédelmi nevelés alapjául szolgál. Megalapozzuk ökológiai 

szemléletüket az élőlények hasznosságának, a tápláléklánc értelmének megismertetésén keresztül. A 

kerti munkák során, a növények és állatok gondozása közben megtanulják a felelősségvállalást. 

Megalapozzuk a „zöld szemléletet” a Föld kincseivel való takarékosság, a fenntarthatóságra való 
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nevelés szemléletét. A természetvédelem fontosságát hangsúlyozó jeles napokat megünnepeljük. 

Programunkba építjük a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerét. 

Intézményi szintű zöld jeles ünnepek:  

 Autómentes nap: szeptember 22.  

 Állatok világnapja: október 04.  

 Víz világnapja: március 22.  

  Föld napja: április 22.  

  Madarak és fák napja: május 10. 

Feladataink: 

 Minden alkalmat és lehetőséget felhasználunk a fenntartható fejlődés érdekében a 

környezettudatos magatartás formálására, alapozására. (szelektív gyűjtés, növény 

állatgondozás, komposztálás)  

 Hangsúlyt helyezünk a természet közeli életszemlélettel a környezet megismerésére, 

tiszteletére, megóvására.  

 A természetsarkot a gyermekek bevonásával folyamatosan gondozzuk, alakítjuk, közvetítjük 

és értéknek tekintjük a zöld óvoda szellemiségét  

 A szülők természetvédő magatartását formáljuk (pl. szelektív papírgyűjtésben, valamint a 

használt elemgyűjtésben aktívan részt vesznek.) 

A tevékenység helyszíne  

Arra törekszünk, hogy amit csak lehet a helyszínen, a természetben figyeltessünk meg, így 

szerezzenek cselekvően tapasztalatokat a gyermekek. 

Belső környezet 

 A csoportokban akváriumot telepítettünk, mely lehetőséget nyújt a halakról, 

vízinövényekről való folyamatos gondoskodásra.  

 A családokat eseményekről, aktuális témákról a „Zöld Óvoda Faliújságon” keresztül 

tájékoztatjuk intézményi szinten.  

 A csoportszobákban folyamatos a szelektív hulladékgyűjtés. 

 Az intézményben szárazelem gyűjtő került kihelyezésre. 

Az óvoda udvara  

 Ősszel a madárodúkat kitakarítjuk, télen pedig a hideg beálltával kihelyezzük a 

madáretetőket, magokból, faggyúból madárkalácsot készítünk, folyamatosan 

gondoskodunk eleségről, itatásról.  

 Az évek során beépül személyiségjegyeik közé az a szemlélet, hogy - úgy éljek, hogy ne 

zavarjam más élőlény életét, úgy éljek, hogy másoknak is helye legyen körülöttem, hiszen 

az ember része a körülötte lévő világnak.  

 Az óvoda udvarán komposztálót helyeztünk el, melyet a dadusok a gyerekekkel közösen 

használnak. 
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A külső környezet  

 Begyakorolják a gyűjtő munka szabályait (csak azt hozzuk haza, amit "elenged" a 

természet. Inkább a helyszínen lerajzoljuk, "lefényképezzük", megvizsgáljuk, könyvben 

megnézzük, mint hogy elvegyük a természettől).  

 Célunk a természeti és az épített környezetben való tájékozódás képességének 

fejlesztése, a természetszerető magatartás gyakorlása s az értékeket meglátó, védő 

viselkedés kialakítása. 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 A gyermekek szeretik, tisztelik és óvják/védik környezetüket.  

 Odafigyelnek a szelektív hulladékgyűjtésre,  

 Takarékoskodnak a vízzel, nem folyatják fölöslegesen.  

 Részt vesznek a madarak etetésében, növények gondozásában.  

 Rá tudnak csodálkozni, és felfedezik a természeti és kulturális értékeket. 

 Örömmel vesznek részt Zöld Óvodás tevékenységekben.  

 Problémamegoldó gondolkodásra törekszenek, hozzáállásuk pozitív.  

 A Zöld Jeles Napok programjaiban érdeklődéssel, cselekvő aktivitással vesznek részt. 

 

      3.5. Tehetséggondozás 

A helyi nevelési programunkban megfogalmazott értékek azt a célt szolgálják, hogy a ránk bízott 

gyermekek adottságaikkal, képességeikkel, fejlődésükkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal 

összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki tudásukat, személyiségüket. 

Az óvodai tehetséggondozás szerves része nevelőmunkánknak. Gondozásunk legfőbb célja az egyes 

gyermekek kiemelkedő képességeinek felismerése, kibontakozási feltételeinek megteremtése.  

A tehetség ígéretes gyermekek felismerésére a legtöbb lehetőséget az óvodapedagógus és a gyermek 

folyamatos együttes tevékenysége ad.  A gyermekek intézményünkbe lépésétől tudatosan, célzottan 

figyelemmel kísérjük megnyilvánulásukat, viselkedésüket, tevékenységüket, érdeklődésüket.  

Széleskörű, dokumentált megfigyeléseinket felhasználva, azonosítjuk a tehetségígéreteket.  

Nagyon fontos alapelv: a tehetséges óvodás elsősorban gyermek! 

Célja: 

 Segíteni a gyermeket a továbbfejlődésben. 

 Kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális 

szükségleteit. (erős oldalának fejlesztése). 

 Megfelelő légkör biztosítása. 

 A gyermekek tanulás utáni érdeklődésüknek minél eredményesebb felkeltése. 

 A szülők, mint kulcsszereplők megnyerése. 

 A kiemelkedő képességű gyerekek, tehetségígéretek felfedezése, személyiségük 

optimális fejlesztése. 

 A tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító program keretében. 

 A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. 

 Az átlagos képességek, az egész személyiség támogatása. 
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Tartalma:  

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: 

✔ Óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva (tehetségkoordinátor támogatásával) 

✔ „Tehetséggondozó” műhely keretében-komplex fejlesztés megvalósításával. 

Kiscsoportos műhelymunkák programja teljes mértékben támogatja és segíti a gyermeki kreativitás 

felszabadítását, a tehetségígéretes gyermekek felfedezését és fejlesztését. Műhelymunkák során 

olyan játékos foglalkozásokat tart az adott pedagógus, mely kielégíti a tág érdeklődési területeket és 

tovább bővíti azokat.   A programok során a gyerekek komplex többletismeretet kapnak, egymásra 

találnak a hasonló érdeklődésű gyerekek, elfogadó légkör veszi őket körül.  

 

✔ Az óvodapedagógus feladatai: 

 

⮚ Optimális, inspiráló, szeretetteljes óvodai légkör biztosítása. 

⮚ Megfigyeléseik felhasználásával a gyermekek átlagon felüli adottságainak azonosítása. 

⮚ A tehetségígéretes gyermekek igényeinek felismerése. 

⮚ Tehetségfejlesztő programok megszervezése, az óvodai élet gazdagítása egyéb 

tevékenységekkel. 

⮚ Közös munka és megbeszélés a tehetségkoordinátorral, fejlesztő program kidolgozása a 

tehetségígéretek fejlesztése érdekében. 

⮚ Pozitív pedagógiát előtérbe helyezve a gyermekekben a „szunnyadó többlet” felkutatása 

⮚ A szülők tájékoztatása és megnyerése a közös munka érdekében 

 

Óvodáskor végére elérendő célunk: 

 

      A gyermekkor boldogságát, játékosságát megtartva, a tevékenységek közötti szabad választás 

lehetőségét felkínálva, lelkesítő és elismerő légkörben nevelve gyermekeink töretlenül fejlődjenek 

kiemelkedő területükön, mind képességeikben, mind személyiségükben. 

3.5.1. Művészeti nevelés, kreativitás eszközével 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek művészekkel, azok alkotásaival. A mindennapi 

kreatív, alkotó légkör folyamatos megteremtése mellett igyekszünk teret engedni az egyéni ötletek 

megvalósítására is, mely több lehetőséget ad a művészeti nevelés kibontakoztatására. Ennek formája 

a középső és nagycsoportos gyermekek számára szervezett külön tevékenység óvodapedagógus 

vezetésével. A csoportba való bekerülés a gyermeknél felfedezett tehetségígérettel, az 

óvodapedagógusok javaslatára lehetséges. 

célja: 

 A gyermekek és a művészetek közötti pozitív érzelmi kötődés kialakítása. 

 A művészeti tevékenységhez a rácsodálkozási élmények biztosítása. 

 A kreativitás kibontakoztatása a művészetek eszközével 

3.5.2. Drámajáték, mint a tehetséggondozás lehetséges eszköze 
 

A drámapedagógia eszköze: a drámajáték, a cselekedtetés, ami egyaránt jelent különböző 

részképességeket fejlesztő gyakorlatokat, játékokat és szerepvállalást igénylő társas rögtönzéseket. 
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Fejlesztő hatásuk abban rejlik, hogy cselekvést, aktív közreműködést követel minden résztvevőtől, 

ami által nem valóságos körülmények között élnek át valóságos érzelmeket. A drámajátékok a 

„mintha” világába repítenek. 

A drámajáték az óvodában olyan módszer, amely a játékra alapoz, a gyermeki cselekvésre koncentrál, 

feltárja és fejleszti a gyermek kreatív képességeit. A drámajáték egyben dramatizáló is, hiszen 

szerepeket osztanak, és ezeket játsszák el. 

Megtanulják, hogyan alakítsák ki saját gondolkodásmódjukat, értékrendszerüket és megtapasztalják, 

milyen sok megoldás létezhet egy adott helyzetre. 

Védelmet nyújt a bátortalanabbaknak, a zárkózottabbaknak, a kevesebb önbizalommal 

rendelkezőknek. Nyitottabbá válnak, hamarabb oldódnak és az átélt helyzetek tapasztalatait tovább 

viszik magukkal a mindennapjaikba. 

 

Célja:  

 a gyermekek önkifejezésének fejlesztése,  

 gondolkodáskészsége, kooperatív készsége fejlődjön. 

 empatikus készségének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztése, 

 Fejlődjön ki mások elfogadásának, megértésének képessége, 

 

Tartalma:  

A drámajátékban való aktív részvétel által a gyermeknek lehetősége van, hogy 

☺ megismerje, felfedezze a körülötte lévő (tárgyi) világot, 

☺ elhelyezze magát a saját külső-belső világában cselekvés közben, 

☺ kapcsolatot alakítson ki, hasson a körülötte lévő (szociális) világra. 

Óvodánkban a drámajáték csoport elsősorban nagycsoportos korú gyermekek részvételével zajlik, 

óvodapedagógus vezetésével. Meghatározott szempont alapján történő beválogatással. Havi egy 

alkalommal az adott pedagógus vezetésével. A foglalkozásokon a gyermekek történeteket, meséket 

játszanak el, jelmezek felhasználásával is. A módszer lehetőséget nyújthat a különféle 

pszichoszomatikus tünetek, beilleszkedési és magatartási problémák kezelésében is. Mindemellett 

személyiségfejlesztő hatása is van. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 Derűs nyugodt légkör megteremtése. 

 Az óvónő az adott gyermekcsoporthoz, történéseihez kapcsolódóan keres drámajátékokat, 

témaszituációkat. 

 Modell nyújtásával, a különböző szerepekre lépés hogyanjára, a kommunikációra, a 

megfelelő komolyságra, viselkedésre ad mintát. 

 Tudatosan alakítja, kihasználja a játékokban rejlő nevelési, fejlesztési lehetőségeket. 

 Figyelmet fordít a passzívabb gyermekek játékba emelésére, játékban tartására. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére: 

 Szívesen vesz részt és kreatív a drámajátékokban. 

 Drámajátékhoz kapcsolódó ötleteit megosztja társaival, pedagógussal. 

 Kreatív, gazdag fantázia, empatikus attitűd, jó kifejezőkészség, kommunikáció. 
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 Korának és képességeinek megfelelő értelmi és érzelmi intelligencia. 

 Beszédkészségük, beszédkedvül szókincsük erősödik. 

 

 3.6.  Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem védő-óvó funkciója a 3-7 éves korú gyermekek életkori kiszolgáltatottsága miatt, 

minden óvodás gyermekre figyelemmel van.  A gyermekvédelem valamennyi óvónő feladata. 

Gyermekvédelmi munkánk fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a humánum, a 

megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző. 

 

Célja: 

 
 Az intézmény hatáskörébe tartozó gyermekek problémáit felismerni, kezelni, orvosolni a 

helyi társadalom gyermekvédelemben érintett szakembereivel. 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek személyisége is korukhoz mérten 

teljesedjen és önmagukhoz mérten a lehető legjobban fejlődjék. 

 Érezzék jól magukat az óvodában társaik és a felnőtt dolgozók között –a szocializációs 

zavarok (bizonytalanság, szorongás, társas kapcsolatok hiánya, támaszkeresés fokozódása) 

kiküszöbölése. 

 
Feladatok: 

 

 A prevenció minden gyermekre történő kiterjesztése, a veszélyeztetett státusz kialakulásának 

megelőzése a veszélyeztető tényezők kiszűrése. 

 Anyagi veszélyeztetettség esetén rendszeres vagy rendkívüli támogatás kezdeményezése, 

szükség esetén természetbeni ellátás javaslása. 

 A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket, okokat felismerni és szükség esetén 

szakember segítségét kérni. 

 A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni, szükség esetén jelezni a hiányzást. 

 Jó kapcsolat kiépítése a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében érintett szervekkel, 

a családokkal foglalkozó szakemberekkel és segítő személyekkel, valamint az észlelő 

jelzőrendszer megfelelő működtetése. 

 A gyermekek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása, szükség esetén a szülők 

figyelmeztetése a gyermeki jogok megóvására, vagy fejlődésüknek elősegítésére. 

 

Tartalma: 

 

Óvodánkban gyermekvédelmi felelős dolgozik, az egyik óvodapedagógus személyében.  Személyét az 

óvodavezető választja ki, és megbízásából képviseli a gyermek és ifjúságvédelmi szempontokat, 

szervezi és irányítja, személyes részvételével elősegíti ezeknek a szempontoknak az érvényesülését. Ő 

segíti az óvónők prevenciós munkáját, problémák feltárása esetén megteszi a szükséges 

intézkedéseket, a vezetővel történt egyeztetés után, szükség esetén közösen családlátogatást 

végeznek. Munkája során figyelembe veszi a családok sajátosságait, kialakult szokásait. A megfelelő 

együttműködés elérése érdekében a segítségnyújtás módját a családokhoz igazítja. A tanév során – 
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ha kivételes eset nem indokolja – két alkalommal konzultál a csoportos óvónőkkel az esetleges 

felmerülő ügyekről. Az óvodapedagógusok jelzései és a családok ismerete alapján belső 

nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről, feljegyzi a gyermekekkel, 

illetve a családdal történt intézkedéseket és azok eredményességét. A hatóság kérésére 

környezettanulmányt készíthet. Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a gyermekvédelemben 

történt változásokról, aktualitásokról. 

Minden dolgozónk fontos feladatnak érzi, hogy az adott gyermekeknek a közösségbe való 

beilleszkedése, befogadása zökkenő-mentesebb legyen. Ne érezzék magukat kitaszítottnak, 

„peremhelyzetűnek”. Ezektől a gyermekektől nem csak alkalmazkodást kérünk, hanem próbáljuk 

motiválni, különböző tevékenységekbe bevonni őket, amelyből pozitív élménnyel kerülnek ki a 

gyermekek. Az óvónők törekednek arra, hogy sikerélményt biztosítsanak a tevékenység helyes 

megválasztásával. A nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű, veszélyeztetett vagy kiemelkedő 

képességű gyermekek esetében a gyermekvédelmi felelős nyomon követi fejlődésüket és kapcsolatot 

tart a megfelelő szakemberekkel.  

Óvodánk minden dolgozója fontosnak tartja a prevenciót. A jelzőrendszer első láncszeme az óvónő, 

hiszen a mindennapi élet során Ő ismeri a csoportjába járó gyermekeket és családjukat. Észrevételeit, 

tapasztalatait megosztja a gyermekvédelmi felelőssel, aki tájékoztatja az intézmény vezetőjét. A 

gyermekvédelem hatékonyságát elősegítő tevékenységek az óvodánkban: rendszeres 

családlátogatások, szülői értekezletek, nyílt napok, ünnepélyek, kézműves délutánok-tea délutánok, 

fogadóórák. 

A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és etikai elvek, normák 

betartásával járul hozzá a gyermekek jóllétét szolgáló módszerek kialakításához és megvalósításához: 

 A gyermekek jogainak, emberi méltóságának és alapvető szabadságának tiszteletben tartása 

 Előítélet mentesség 

 Információt csak az érintettek beleegyezésével, vagy olyan körülmények esetén adhat 

tovább, amelyek szakmai szempontból és szakmai konzultáció alapján kivételesnek ítélendő, 

vagy arra a jogszabály kötelezi. 

A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart 

☼ Pedagógiai Szakszolgálattal 

☼ Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központtal 

☼ óvodai -iskolai szociális segítővel 

☼ Az óvoda vezetőjével 

☼ Az óvoda háziorvosával 

☼ Az óvoda védőnőjével 

☼ Az kerület iskoláival 

 

2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) ag) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti 

központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat 

nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 

gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 
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Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, 

valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

 

           3.6.1 A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesülését a pedagógiai folyamat egészére 

jogszabályok írják elő. Az esélyegyenlőségi jogszabályok betartása, a hátránykompenzációs folyamat 

megvalósítása az oktatás valamennyi résztvevőjének aktív közreműködését igényli. Nevelő, fejlesztő 

munkánk során figyelembe vesszük, hogy óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek 

óvodánkba. Fontos feladatunk az egyéni sorsokkal való törődés. 

Célok: 

Esélyegyenlőség előmozdítása, hátrányok csökkentése és kompenzálása. 

 

 Feladatok: 

 

 Segítségnyújtás, hátrányok enyhítése, az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. 

 Elősegíteni az új óvodások zökkenőmentes beilleszkedését. 

 Biztosítani a gyermeki jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén védő-óvó 

intézkedésekre javaslat tétel. 

 A feltáró munka után a kompenzálásra terv készítése, felzárkóztatás segítése. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, tehetséggondozás. 

 Szűrővizsgálatokon való részvétel. 

 Hatékony jogvédelmet biztosítani a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. 

 Beiskolázás figyelemmel kísérése, óvoda-iskola átmenet támogatása. 

 Ingyenes étkezés biztosítása a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek. 

 A gyermekek óvodai logopédiai és fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon való részvételének 

segítése. 

 
Tartalma: 

Óvodánkban nevelkedő gyermekekkel való törődés, foglalkozás során fokozott figyelmet fordítunk, a 

személyi szabadságjogok, valamint a szociális és kulturális jogok érvényesülésére. 

Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolat kialakítását minden szülővel. Ennek érdekében az 

óvodapedagógusok a következő feladatokat valósítják meg: 

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása. 

 Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlődési napló bejegyzéseinek 

megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi 

lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon nyílt napok szervezésével. 

 Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 

szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása. 

 Szülői közösségek kialakítása, óvodai rendezvényeken való aktív részvétellel.  

 Partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása. 

Célunk az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a befogadástól az 

óvodáskor végéig. Az érzelmi nevelés területén alapvető feladatunk, hogy a gyermekekben 

kialakuljon:  

 Az érzelmi beleélés, az empátia képessége. 
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 Az indulati élet elvárható uralása, kontrollja.  

 Környezetvédelem, a természet szeretete és óvása.  

 Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy 

a gyermekek harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. 

 

4.    Óvodai élet megszervezésének elvei 

 

  4.1  Személyi feltételek 

 

Változó világunkban a pedagógus személyisége megkívánja az összetett, rugalmas szemléletmódot. 

Az új dolgok iránti elfogadáshoz a kezdeményező, új iránt fogékony személyiség megléte szükséges. A 

nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek elfogadó, 

segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekeink számára. Személyisége, viselkedése, 

magas szintű szakmaisága fontos feltétele az óvodai nevelésünknek. 

Megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partneri szerepet töltünk be az együttnevelésben.  

Követelményünk és elvárásunk, hogy előítéletektől mentesen közeledjünk a különböző kultúrájú 

családokhoz (gyermekek anyanyelvének gyakorlása, szokások, hagyományok megismerése, ápolása). 

A dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük, egyike a gyermeket nevelő 

felnőtteknek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, 

öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. 

Nevelőmunkánk során a dajka és az óvodapedagógus tevékenységét összehangolttá kell tennünk. 

Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban 

arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott 

óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről. A pedagógiai programnak megfelelően 

kell tevékenykedniük. Az együttműködés, a munkamegosztás tudatos folyamat, ennek szinterei a 

csoportos megbeszélések és a munkatársi értekezletek. 

A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája elengedhetetlen a feladataink 

megvalósításához, úgymint az óvodatitkár, kertész-karbantartó. 

 

Pedagógus létszám   

óvodapedagógus 8 fő 

óvodavezető 1 fő 

Pedagógiai munkát segítő dajka 5 fő 

ped. asszisztens 1 fő 

takarító 1 fő 

óvodatitkár 1 fő 

technikai dolgozó 2 fő 

Összesen: 19 fő 

 

A pedagógiai munkát segítő külső munkatársak 

Logopédus 1 fő 

Fejlesztőpedagógus 1 fő 

Gyógy-testnevelő 1 fő 

 

Az óvónők többsége felsőfokú végzettsége mellett számos munkájukat kiegészítő végzettséggel is 

rendelkeznek. A nevelőtestület képzettsége, szakmai gyakorlata magas színvonalú. Elengedhetetlen 
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feladatunknak tartjuk a mai gyermekek neveléséhez, a folyamatos önképzést és továbbképzésünk 

folyamatos szinten tartását. 

A fentiek alapján állítjuk, hogy programunk megvalósításához személyi feltételeink biztosítottak. 

Szakmai képzettségünk biztosíték az alapprogram és a helyi program feladatainak jó színvonalú 

teljesítéséhez. 

 
  4.2  Környezeti jellemzők és tárgyi feltételek 

 
Óvodánk közel a Városligethez, az úgynevezett diplomata negyedben helyezkedik el. Ez Terézváros 

legszebb és legegészségesebb területe. A városi forgalomhoz mérten alacsonyabb a zsúfoltság a 

járművek és járókelők tekintetében egyaránt. Megközelítése gépjárművel, tömegközlekedési 

eszközzel és gyalogosan is kedvező a szülők részére. A hozzánk érkezőket századelős kovácsoltvas 

kerítés és kapu, gondozott előkert és oldalbejáró fogadja. 

Az épület egy kétszintes századfordulós villa épület, mely 1896-ban épült, története megtalálható a 

főváros századfordulós kiadványaiba. 1946-ban a Svájci Vöröskereszt létesítette az alsó szinten az 

óvodát, melyet a VI. kerületi Tanács működtetett előbb két óvodai és két bölcsődei csoporttal, majd 

1950-től négy óvodai csoporttal. 

1993-ban az épület alagsorát a Terézvárosi Önkormányzat az óvodához csatolta, melyben 

tornaszoba, nevelői szoba, logopédiai szoba, sószoba és szociális helyiségek kerültek kialakításra.  

Az intézményben tiszta, esztétikus tárgyi környezet várja a gyermekeket. Csoportszobák berendezése 

megteremti a gyermeki tevékenységek életkorhoz igazodó feltételrendszerét minden területen. Az 

óvoda külső és belső környezetét olyanná varázsoljuk, ahol a gyermekek testi és lelki fejlődése 

biztosított, amelyben megtalálják a mozgás, a játék, a tevékenykedés örömét, ez által olyan élmények 

birtokába jutnak, ami később értékként marad meg bennük.  

Az óvoda játszó udvara az épület mögött, az utca zajától, porától elzártan helyezkedik el, melyet a 

homlokzattal együtt 2017-ben felújítottak. Az udvar két bejáratos, az óvoda épületéből és a bejáró 

részről egyaránt megközelíthető. A gyermekek számára megfelelő fény-árnyékhatást a kertben élő 

ősfák biztosítják, a játszóterület talaját környezetbarát műanyag borítja. 

Az udvari játékeszközök lehetőséget teremtenek az közös tevékenységre (körjáték, mozgásos 

feladatok…stb), ugyanakkor biztosítja a lehetőséget az egyedüli foglalatosságok megvalósítására (pl.: 

rajzolás, kézműveskedés, babázás, építés…stb). Az épület mellett kialakított veteményes kertrész 

lehetővé teszi a gyermekek számára a közvetlen tapasztalást. Tágas teraszunk lehetőséget nyújt az 

énekes játékok szervezésére. Udvarunk kialakítása barátságos, biztonságos, környezet- és 

emberbarát. Közösen óvjuk, védjük és gondozzuk. 

Kiváló külső adottságainkat gyermekszerető, jól képzett, igényes nevelők töltik meg belső 

tartalommal. Óvodánk jó hírneve kerületünk határait is túllépi, mely büszkeséggel tölt el bennünket, 

ugyanakkor tudjuk, hogy ez még nagyobb felelősséget jelent partnereink elégedettségét illetően. 

 

Életterek az intézményben 

 

⮚ Emelet: A gyermekek foglalkoztatása négy csoportszobában és a hozzátartozó kiszolgáló 

helységekben történik. Szintén az emeleten található a vezetői és titkári iroda, valamint a 

tálalókonyha. 

⮚ Alagsor: A rendszeres, szervezett-mozgásos tevékenységet jól felszerelt tornaszoba biztosítja. Itt 

található a logopédiai szoba, só szoba és a nevelői szoba, melyek kihasználását több fajta funkció 
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jellemzi. A dolgozók szociális igényeit kielégítő helységek is ebben az óvodarészben kapnak 

helyet. Mégpedig: öltöző, tusolók, WC, mosókonyha, szertár, raktár, könyvtár, karbantartó 

szoba. 

 
Intézményünk eszközrendszere 

 
Játékállományunk minősége és mennyisége megfelelő. Kizárólag csak természetes, illetve 

környezetbarát anyag okból készült játékeszközöket vásárolunk. 

A speciális tevékenységeinkhez szükséges eszköztárat kialakítottuk (pl. szövő keretek, szüreti 

eszközök — prés, dézsa, hordó; anyanyelvi-, nyelvi eszközök — bábok, képek, táblák, stb.). A 

játékeszközöket a gyermekek életkori sajátosságaihoz, változatos tevékenységek motiválásához, 

formai, minőségi és mennyiségi szempontból válogatjuk, biztosítjuk és cseréljük. A különböző 

tevékenységek megszervezéséhez kiváló szakmai eszköztárral rendelkezünk, melyet az 

óvodapedagógusok rendszeresen bővítenek saját készítésű eszközökkel. Az óvoda szakkönyv 

ellátottsága jó, az intézményvezetése törekszik a módszertani, pedagógiai, pszichológiai területen 

megjelelő igényes irodalmak beszerzésére és azok megismertetésére a kollegák körében. Az 

audiovizuális eszköztár minden csoportban megtalálható, jól kiegészítve a mindennapi 

tevékenységeket. A tevékenységek színesítésére, a pedagógusok munkáját interaktív tábla, tablet 

segíti. Az eszközök használata mindig felnőtt felügyelete mellett, és vezetésével történik. Leginkább 

nagycsoportos korban. 

Eszközállományunk a költségvetés mellett nagymértékben pályázatok, illetve egyéb támogatások 

útján kerül kiegészítésre. 

 
  4.3  Óvodai élet megszervezése 

 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a nevelőtestület által felépített nevelési koncepciónk 

megfelelő ötvözetet biztosítottak helyi pedagógiai programunk létrehozásához, mely alapul szolgál a 

jelenlegi pedagógiai elképzeléseinknek. Az anyanyelvi nevelés pedagógiai munkánk átfogó kerete. A 

német nemzetiségi nevelés, az angol nyelvi nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása, 

egészséges életmód kiemelt szerepet kap óvodánk pedagógiai munkájában. Intézményünkben a 

Zöld- Óvoda cím elnyerése és megtartása, valamint a „Madárbarát Óvoda” cím tükrében 

szívügyünknek tekintjük a természet- és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését.    

Feladataink megvalósításában elsődleges szempontunknak tartjuk, hogy gyerekeink egész napos 

tevékenységei során a szabad mozgás, játék lehetősége domináljon. Az adott csoportokon belül az 

egyéni képességek különbözőségét, a fejlődés eltérő ütemét figyelembe véve történik a differenciált 

fejlesztés, a „tehetségpalánták” gondozása. 

A gyermekek speciális szükségleteikhez igazodó fejlesztését, egyéni és mikro csoportos foglalkozások 

keretében a logopédus valamint a fejlesztőpedagógus végzi. 

A szülők óvoda választását környezeti adottságaink, az óvónők és a pedagógiai munkát segítő 

kollégák egyénisége és nevelési elveink egyaránt motiválják. Szerepet játszik ebben még helyi 

pedagógiai programunk által megfogalmazott kiemelt cél és feladatrendszerünk.  

Intézményünk egyik sajátossága a nyelvi nevelés, ebből fakadóan, pedagógusaink nyitottak a 

környezetükben lévő sokszínű és egymástól eltérő kultúrák megismerése iránt. Rendelkeznek 

kultúrközi kompetenciákkal-úgy, mint tolerencia, elfogadás, empátia, más kultúra iránti fokozott 

érdeklődés, nyitottság.  
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Óvodánk 4, vegyes korosztályú csoporttal működik, így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik 

meg, mintha egy nagy család részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása 

sikeresebben és gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a 

segítésnyújtás örömöt is jelenthet. 

Ez a szerkezet biztosítja a szülők azon igényét, hogy testvérek, rokonok, barátok egy csoportban 

élvezzék óvodai éveiket is. A gyermekek óvodába lépésüktől a beiskolázásig egy csoportszobában 

lehetőség szerint ugyanaz az óvónői páros és dadus néni mellett nevelődnek. A csoportok 

szerkezetéből adódóan társas közegük évente változik is, az állandóság megtartása mellett. 

A pedagógiai munkában fontosnak tartjuk, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, 

kiegyensúlyozott ritmusban, szeretetteljes nevelésben és környezetben, változatosan és számára 

választhatóan tevékenykedhessen a gyermek. Napirendünk rugalmasan igazodik a gyermekek 

életéhez. Folyamatos játéktevékenységbe integráltan jelennek meg a fejlesztés különféle terei és 

lehetőségei, különös tekintettel az anyanyelvi kultúra, környezettudatos az értelmi, érzelmi 

intelligencia, az esztétikus, vizuális látásmód és a néphagyomány ápolás.  

Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat teremtenek az óvodapedagógusok, melyben a 

gyermek képességeinek fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan, gyermekhez igazított 

módszerekkel, eszközökkel történik, mely lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gyermekek 

megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését. 

Kiemelt szerepe van a nevelőmunkában a játéknak, mozgásnak melyet a készség és 

képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tartunk. Biztosított a játékba integrált önkéntes és 

cselekvéses tanulás, melyben a gyermek képességeinek fejlesztését egyénre szabottan, 

differenciáltan, az egyes gyermekhez igazított módszerekkel, eszközökkel, az egyes gyermekhez mért 

tempóban végzik az óvodapedagógusok. 

Közös óvodai programjaink az évek során hagyománnyá erősödtek, így például a szüret,  Márton napi 

ünnep, a farsang, Föld napja, Anyák napja, Apák napja, a fasori majális. A szokásos óvodai ünnepek 

mellett hagyományaink is erősítik a gyermekek kötődését óvodánkhoz. 

 
  4.4  Az óvoda kapcsolatrendszere 

 
Az óvoda jó kapcsolatot tart fent az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodában 

töltött évek alatt, és az óvodai élet után alapvető szerepet töltenek be a gyermek életében. A 

fenntartóval való kapcsolatát jellemzi a helyi igényeknek való megfelelés. A kapcsolattartás 

rendszerét igazítja a felmerülő feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában az intézmény nyitott. 

Az óvoda legfontosabb partnere a szülő, a család, hiszen ő rendelkezik a legtöbb tapasztalattal 

gyermekéről. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

harmonikus fejlődését, ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés /beiratkozás, 

szülői értekezletek, családlátogatás, nyílt napok, fogadóórák, ünnepeken való részvétel/. 

Az óvoda és a bölcsőde kapcsolata 

A kerület bölcsődéivel törekszünk jó partnerkapcsolat kialakítására, hogy ismerjék meg az óvodát és 
szívesen ajánljanak Bennünket. Az azonos bölcsödéből érkezőknek lehetőség és igény szerint 
biztosítjuk, hogy azonos csoportba kerüljenek. Beszoktatás idején lehetőséget biztosítunk, hogy 
gondozónőik meglátogathassák az új óvodásokat.  
         Területei: 

 kapcsolattartási formák (megbeszélések, szakmai konzultáció) 
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 közös tartalmak, programok, az intézmények közötti téma azonos napok 
szervezésére   

 kölcsönös tájékoztatás változatos formáinak alkalmazása 
 információcsere az átadott gyermekekről 
 a gyermekek nyomon követése az óvoda kezdő szakaszában a gondozónők 

részéről  stb. 

Az óvoda és az iskola kapcsolata 

A két intézmény-egység egymás munkája iránti kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat a nevelési célok, 
elképzelések megismeréséhez, közelítéséhez, támogatásához. 
Az óvoda és iskola működésében kiemelt szerepet kap az átmenet kérdése, ezért a partneri 
együttműködés keretében  egymással összefogva, közös párbeszéden alapulva szükséges 
megkönnyíteni a gyermekek átmenetét. szakmai programok kidolgozásával, működtetésével, amely 
biztosítja a gyermek folyamatos, zavartalan személyiségfejlődését. 

Célok: 

 Intézmények közös szakmai értékrendjéhez kapcsolódó tevékenységtartalmai biztosítsák 
gyermekeink számára, hogy megváltozott helyzetben is önállóak, magabiztosak, nyitottak, 
érdeklődőek legyenek, sikeres legyen az iskolakezdésük. 

 Óvodások beiskolázása egyéni fejlettségük, iskolai alkalmasságuk, készültségük szerint 
történjen, az egyéni sajátosságok figyelembevételével, élve a rugalmas iskolakezdés 
lehetőségével. 

 Az átmenet megkönnyítése érdekében a folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és 
megtartó kapcsolat kialakítására törekvés  

Feladatok: 

 A partneri együttműködés keretében közös szakmai programok kidolgozásával, 
működtetésével könnyíteni  az átmenetet.( iskola előkészítő foglalkozások, kézműves 
foglalkozások, bemutató órák látogatása,rajzkiállítás,  szakmai munkaközösség, konzultációk.) 

Területei: 

 átmenetek könnyítésének formái 

 kapcsolattartási formák a nevelőtestületek között ( szakmai napok, nevelési értekezletek stb.) 

 kölcsönös tájékoztatás az intézményben folyó munkáról, eredményekről 

 egymás látogatása ( foglalkozás/óralátogatás, programok alkalmával) 

 gyermekközösségek kapcsolattartási formái ( nyílt napok, családi programok, versenyek, 

kulturális programok) 

 közös ünnepek, rendezvények stb. 

Az óvoda és a fenntartó közötti kapcsolat 

              Területei: 
 az intézmény működtetése, működési feltételek biztosítása 

 intézményi dokumentumok átdolgozása, jóváhagyása 

 tervek, beszámolók elfogadása, jóváhagyása 

 intézményfejlesztési koncepció kidolgozása 

 pályázati tevékenység 

 részvétel közös programokon 
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Az óvoda egyéb kapcsolatai 

Azokat a partnereket tartoznak ebbe a körbe, amelyekkel a kapcsolatrendszer minősége nagyban 
befolyásolja a nevelési folyamatokat, az együttműködés révén hozzájárulnak az intézményi célok, 
feladatok megvalósításához, a gyermekek teljes személyiségének fejlesztéséhez. 

      Az óvodákkal kapcsolatban lévők lehetnek: 

 Védőnő, gyermekorvos 
 Kulturális és közművelődési intézmények 
 Művészeti csoportok 
 Családvédelmi szervezetek 
 Más óvodák 
 Pedagógiai Szakszolgálat 
 Főiskolák, Egyetemek 
 Pedagógiai Oktatási Központ             

 

5.   Az óvodai élet, tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

 

„ Hozzon a gyermeknek mindenki,  

amit tud: játékot, zenét, örömet..” 

(Kodály Zoltán) 

 

  5.1.  Játék 

 

A játék a gyermek alapvető tevékenysége, örömforrás, melyben a gyermek élményeit, elképzeléseit, 

vágyait gyakorolja. A játék az egész személyiséget fejleszti: ismerteket gyarapít, rendszerez, 

képességeket, problémamegoldást fejleszt, önállóságra nevel, viselkedési szabályokat alakít. A 

gyermekek a játéktevékenység során önállóan, saját elképzeléseiknek megfelelően választják meg 

tevékenységüket, játszótársaikat, játékuknak helyét és eszközét. Az önmagában is élményt jelentő 

játék alapozza meg a hatékony ismeretszerzést. 

A játék állandó vagy ideiglenes helyen zajlik lehetőleg úgy, hogy a tevékenykedő csoportok nem 

zavarják egymást. 

A játékeszközök túlnyomó része természetes, környezetbarát anyagból készült. Ösztönözzük a 

gyermekeket, hogy játékaik során használjanak közösen vagy önállóan készített eszközöket is. 

Az óvodapedagógusok a gyermekek játékában szerepet vállalnak, jelenlétük biztosítja az 

élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását, bekapcsolódnak, de irányító szerepüket az 

adott helyzethez igazítják.  

Célja: 

 A szabad játékfolyamat minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, 

 Környezeti, tárgyi feltételek megteremtése, 

 A játék, mint elemi pszichikus szükséglet kielégítése. 

Tevékenység tartalma:  

 gyakorlójáték — ismétléses, cselekvéses 

o E játék során a cselekvésekből, véletlen mozgásokból eredő siker, ismétlésre készteti 

a gyermekeket, amely ismétlés örömet jelent számukra. 

o A mozgásos gyakorlójátékokra, mint a fel és lemászásra, a ki és bebújásra a 
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csoportszobában (asztal alá bújás), az udvaron (csúszdához való felmászás), és a 

tornateremben (bordásfalra való felmászás) egyaránt lehetőség van. 

o A manipulációs gyakorlójátékokhoz, amikor is a gyermekek egymásra, egymás mellé 

rakosgatják az építőelemeket, többféle eszköz áll a gyerekek rendelkezésére, mint pl: 

fakockák, vonatsínek. A mindennapi vizuális tevékenységek során a gyerekeknek 

alkalmuk nyílik a tépkedésre, festésre, firkálásra, homokozás közben az öntögetésre, 

keverésre. 

o A gyerekek verbális gyakorlójátéka iránt is érdeklődést tanúsítunk, a mondókák, 

verstöredékek, dalrészletek ritmikus ismételgetésekor dicsérjük és bíztatjuk őket a 

további ismétlésre. 

 építőjáték — cselekvéses, alkotó, konstruktív, 

o Az ilyen típusú játékok során a gyerekek létrehoznak, összeraknak valamit a 

rendelkezésükre álló játékeszközökből. Kisebb korukban a gyerekek spontán 

építenek, később azonban meghatározott céllal. Ezen játékra a szőnyegen, asztalnál 

egyaránt helyet biztosítunk a gyerekeknek. Az építéshez többféle eszközből 

választhatnak, pl: duplo, lego…..Az eszközök a szőnyeg melletti polcokon, és 

kosarakban vannak, a gyermekek számára elérhető helyen, így nincsenek a felnőttre 

utalva, ha elő szeretnének venni valamit. 

 barkácsolás — cselekvéses, alkotó, egyedi, 

o Ez a játéktípus változatos tevékenységekre ad lehetőséget a gyerekeknek, pl: 

hajtogatás, festés, vágás, ragasztás. A gyermekek ezek során tapasztalatot és 

ismeretet szereznek az anyagok tulajdonságairól. Kötetlen tevékenység, ami a játék 

igényéből indul ki. A vizuális sarokban egész nap folyamán barkácsolhatnak a 

gyerekek, és az elkészült munkájukkal igény szerint játszhatnak. 

 szimbólikus játék (szerepjáték )— élményeken alapul, társas kapcsolatokat hoz létre, 

szabályokhoz igazodik 

o Az óvodás korú gyermeknek ez a legjellemzőbb játéka. Ilyenkor önként vesznek fel 

szerepet, egy általuk elképzelt mintha helyzetben. Tükrözi a gyermekek egész 

személyiségét, hiszen az ismereteit, élményeit, tapasztalatait fejezi ki.  

o Ezen játékhoz minden csoport rendelkezik ruhákkal, melyek a gyermekek számára is 

elérhető helyen vannak, így bármikor beöltözhetnek és kezdeményezhetnek ilyen 

fajta játékot. Nemcsak ruhák, hanem egyéb kellékek is színesítik a szimbolikus 

játékokat, pl: orvosi táska, gyógyszeres doboz, orvosos játékhoz, mérleg, gyümölcsök, 

zöldségek, pénztárgép, piacos játékhoz. A játéktémákhoz élményeket igyekszünk 

biztosítani,pl: piacos játékhoz látogatás a piacon. 

 bábozás, dramatizálás — mozgást, fantáziát, anyanyelvet fejleszt  

o Bábozás során a gyermek feleleveníti elképzeléseit, szociális élményeit. Lehetősége 

van az önmegvalósításra. Pozitívan hat a gyermek társas kapcsolatainak alakulására. 

A csoportok sokféle kesztyűbábbal rendelkeznek, a gyermekek bármikor elővehetik, 

és kezdeményezhetnek bábozást. Ehhez járul hozzá az óvodában található paraván 

is, ami szintén serkenti őket erre a játékra. Nemcsak a kész bábokat használják a 

gyermekek, hanem az óvodapedagógusok segítségével is készítenek zacskóbábot, 

ujjbábot, síkbábot is. A dramatizálás szorosan összefügg a bábozással. Ilyenkor a 

gyermekek vagy irodalmi, vagy saját élményeiket játsszák el kötetlenül, csoportban. 

A ruhák, kellékek ugyanúgy, ahogy a szimbolikus játékokhoz, itt is a gyerekek 
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rendelkezésére állnak. Az esetlegesen hiányzó eszközöket, a gyermekek az 

óvodapedagógussal és önállóan is elkészíthetik.  

 szabályjáték: figyelmet összpontosít, figyelmet követel. 

o Ide tartoznak a mozgásos szabályjátékok, mint pl: a testnevelési játékok, a dalos 

játékok; és az értelemfejlesztő játékok, mint pl: a társasjátékok, nyelvi játékok, logikai 

játékok. Ezen játékok legfontosabb eleme a szabály. Ez adja a játék örömforrását, és 

a komolyságát is. A szabályjátékok kiválasztásánál az óvodapedagógusok mindig 

figyelembe veszik a gyerekek fejlettségét. A szabályokat minden esetben röviden és 

jól érthetően magyarázzuk a gyerekeknek. Az új játékokat egészen addig játsszák 

közösen az óvodapedagógusok a gyermekekkel, míg a szabályok rögzülnek bennük, 

ezt követően már önállóan is játszhatják. 

 
A játék feltételei: 

 
☼ Az óvodapedagógus a csoport életének megszervezésével, a szabályok, viselkedési normák 

következetes betartatásával, nyugodt légkört teremt a gyermekek játékához, 

kiegyensúlyozottságukhoz, és közösségi életük fejlődéséhez. Támogató magatartásával 

lehetőséget ad a gyermekek önálló játékszervezésére. 

☼ A csoportok szokásainak megfelelően állandó és ideiglenes játszóhelyeket, kuckókat 

alakítanak ki az óvónők a gyermekeknek.  Megfelelő helyet teremtenek, asztali és 

építőjátékokhoz. Arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy saját elképzeléseik alapján önállóan is 

alakítsanak ki játszóhelyeket, majd rendezzék vissza az eszközöket a játék befejezése után. 

Biztosítjuk a nagyobb gyermekeknek, hogy akár több napon keresztül is folytathassák 

játékukat.  

☼ A gyermekek játékához igyekszünk elegendő időt biztosítani.  Ezt szolgálják a kezdeményezett 

foglalkozások, melyeken a részvétel nem kötelező, bármikor bekapcsolódhatnak és 

elmehetnek a gyermekek, így akkor szakítja meg, a játékát mikor ő úgy érzi. Továbbá ezt a 

célt szolgálja a folyamatos reggeli, a gyermek nem kell elmélyült játékát megszakítania, 

befejeznie.   

☼ A játékeszközök kiválasztásánál az óvodapedagógusok figyelembe veszik a csoport 

összetételét és a nemek arányát is. Odafigyelnek arra, hogy a játékeszköz nemcsak esztétikus, 

de jó minőségű és fejlesztő hatású is legyen. Fontos tényező az is, hogy az eszköz ne 

okozhasson balesetet. A játékok mindig olyan helyre kerülnek, ahonnan a gyermekek 

önállóan is bármikor elvehetik. Az óvodapedagógusok a játékok használatának megtanítására 

is nagy figyelmet fordítanak. 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A derűs, nyugodt, esztétikus légkör megteremtése. 

 Megfelelő hely, idő, eszközbiztosítás, játékos tevékenységszervezés. 

 Új ötletekkel, új tárgyakkal, problémafelvetéssel, kérdéssel továbblendíti a játékot. 

 Példát, mintát ad a gyermeknek. 

 Szükség esetén tanítja a játékeszközök használatát, együtt játszik a gyermekekkel, 

motiválja a játékra. 
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 Felkészül a játék kibontakozásának elősegítésére. 

 Új ötletek megfogalmazására ösztönöz kérdésekkel, problémafelvetéssel. 

 Tudatosan kihasználja a játékba rejlő nevelési, fejlesztési lehetőségeket. 

 Tiszteletben tartja a gyermek önállóságát, a játék szabadságát. 

 Közös tapasztalatszerzés biztosítása. 

 

 Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósulása 

 

 Az óvónő beszéde, hangja legyen minta 

 A beszéd természetes körülménye a játék 

 A játékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, fogalomalkotás 

segítségével 

 A gyermekek beszédfegyelme, önuralma, mások meghallgatásának képességének tudatos 

fejlesztése. 

 Mindennapi beszédminta nyújtása, 

 Saját vers- és mesealkotás, ezek mozgással/ábrázolással való kombinálása, beszélő 

környezet megteremtése 

 Szókincsbővítés-(szerep és szituációs) a szimbolikus játékokban, 

 Bábjáték lehetősége, anyanyelvi játékok szervezése 

 

A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére 

 Játéka elmélyült, tartalmas. 

 Pozitív kapcsolatokra, érzelmekre épül. 

 Elfogadja az alá-, és fölérendeltségi viszont. 

 Képes a szabályok megtanulására és betartására. 

 Képes egyedül, párban és csoportban játszani. 

 Élményeit, ötleteit megosztja társaival. 

  

5.2.  Verselés, mesélés 

 

Az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszközei a versek, mesék. A mese, vers a gyermek 

gondolkodásának, világnézeti fejlődésének helyes alakulását a mesélés helyes módjával és a 

mesetémák életkornak megfelelő kiválogatásával segíti elő. A kiválasztott mesék, versek 

csoportosítási szempontja az évszakok. 

 
Célja:    

  
 A vers - mese, dramatikus játék útján a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése 

kiegészítve a báb személyiségfejlesztő hatásával. 

 A gyerekek értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének elősegítése. 
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 Irodalmi élmények nyújtásával, az irodalmi érdeklődés felkeltése. 

 Pozitív személyiségjegyek megalapozása 

 Esztétikai élményekre fogékony, olvasó, színház,- és 

múzeumlátogató ember nevelése 

 A műveltség megalapozása 

 A gyermeki önkifejezés elősegítése 

 A mesék által a szorongások feloldása 

 Verseléssel, mondókázással az érzelmi biztonság megteremtése 

 A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az irodalmi  

 fogékonyság, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés 

 

Tevékenység tartalma: 

 

Csoportjainkban a gyermekek számára elérhető helyen találhatók a könyvek, bábok, valamint 

azok az eszközök, melyek az irodalmi élmény feldolgozását segítik elő. A vers - mese spontán, 

vagy szervezett formában jelenik meg mindennapjainkban. Mind a kezdeményezést, mind pedig 

az elalvás előtti mesét szükségesnek tarjuk. A vers - mese naponta beépül napirendünkbe, 

megfelelő helyet, időt biztosítva annak. A mese figyelmes végighallgatására fokozatosan 

szoktatjuk rá a gyermekeket. A mondókák, versek megtanulása után ösztönözzük az egyéni 

verselést. 

A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket. 

A dramatikus játék során lehetőséget adunk a társalgási kedv fokozására, önálló beszédre, 

különböző mozgásokra. A szerepvállalásnál segítünk, hogy fejlettségüknek megfelelően, 

sikerélménnyel végződően vegyenek részt a játékban. Egyszerű síkbábokkal, fakanál-, ujj- és 

kesztyűbábokkal biztosítjuk a bábozás lehetőségét. Az improvizálások, élmények eljátszásán 

keresztül juttatjuk el gyermekeinket az ismert mesék megjelenítéséig. 

Az egész évi anyag kiválasztásánál törekszünk arra, hogy anyagunk tartalmát tekintve az évszak 

hangulatát kifejező, az ünnepek köszöntését szolgáló, állatokról szóló, tréfás, humoros hangulatú, 

tündérvilágot megjelenítő, a mai életet ábrázoló, aktualitásnak megfelelő legyen. 

Témaválasztásunk gerincét a magyar népmese kincse adja. 

 

Az óvodapedagógus feladatai  

 

 Mondókák, versek, mesék élményszerű közvetítése a gyermek felé  

 Csendes, nyugodt légkör biztosítása a mesehallgatás áhítatának 

megteremtése 

 Közvetlen kommunikáció megteremtése 

 Igényes, változatos anyagválasztás, a csoportösszetételt figyelembe véve, más 

 Népek irodalmi alkotásainak és kortárs szerzők alkotásainak felhasználása 

 Anyagválasztás során a pedagógiai, pszichológiai, módszertani 

tudatosság 

 Érvényesülése és a tradicionális értékek továbbéltetése 

 Klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása  

 A mese a nap fontos eseménye legyen, minden csoportban legyenek szokások, 

hagyományok, amelyek ezt elősegítik. 
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 Legyen mindennapos az elalvás előtti mesemondás. 

 

 Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósulása 

 

 Helyes artikulációval érthető, tiszta magyar, az adott csoportokban német vagy angol 

nyelven ritmusos, helyes beszéd alakítása. 

 Szókincsbővítés a gyakori mondókázás, a mindennapos mesélés által. 

 Grammatikailag helyes beszéd, változatos mondatszerkezetek, mondatfajták alkotása az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

 Az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek (dramatizálás, drámajáték, 

bábjáték, anyanyelvi játék) alkalmazása. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére: 

 

 Igényli a mesehallgatást. 

 Szívesen hallgat és mondogat mondókákat, verseket, meséket. 

 Megjegyzi a mese legfontosabb szereplőit, fordulatai. 

 Ismert meséket önállóan elmesél, vagy folytat. 

    Képes a mesék téri, képi megjelenítésére. 

 Kapcsolja az alkalmi verseket a megfelelő alkalomhoz. 

 Képes történeteket kitalálni. 

 Szívesen bábozik. 

 Szeret dramatizálni. 

 Könyveket, gyermeklapokat nézeget, óvja, védi őket. 

 Színházban, múzeumban, könyvtárban ismeri a szabályokat, és igyekszik betartani 

azokat. 

  5.3.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 
A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti 

gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát nagymértékben elősegíti értelmi fejlődését. 

A zene elemei külön – külön is értékes nevelő eszközök. A ritmus fejleszti a figyelmet, a 

koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika, a hangszín a 

hallást élesíti. A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek 

akaratereje is.  Zenei nevelésünk anyagát főképpen az ÉNÓ-ból, a Zenehallgatás az óvodában, Kis 

emberek  

dalai, népzenei gyűjteményekből válogatjuk, előtérbe helyezzük a népi mondókákat, kiolvasókat, 

dalos játékokat. A zenehallgatás anyagát az óvodapedagógusok hangszeres játékával, valamint 

klasszikus zeneszerzők műveinek hallgatásával tesszük változatossá, élményszerűvé. 

 

Célja:  

 

 A gyermekek zenei képességeinek (ritmus-és hallásfejlesztés) kialakítása, fejlesztése. 

 Zenei élmények nyújtásán keresztül a zene iránti érdeklődés, vonzódás felkeltése. 

 A zenei anyanyelv megalapozása. 
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 A zenei ízlés formálása. 

 Megéreztetni a közös éneklés és a közös énekes játék örömét. 

 Esztétikai fogékonyság formálása. 

Tevékenység tartalma: 

 Magyar-német népi énekes mozgásos játék, 

 Angol dalok, mozgásos játékok, ünnepekhez kapcsolódó dalok . 

 Magyar-német népszokásokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dalok, táncok, énekes 

játékok. 

 Gyermekeknek írt műdalok. 

 Énekes, hangszeres zenehallgatás. 

 Hangszerekkel való játék lehetőségének biztosítása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

 

 Igényes zenei anyag kiválasztása, ami megfelel az életkornak és a képességeknek.  

 Megfelelő hely, idő és eszköz (hangszer, természetes anyagok) biztosítása az 

éneklésre, zenélésre. 

 A mozgáskészség tervszerű és céltudatos fejlesztése, a mozgás ellenőrzése és javítása. 

 Változatos mozdulatok bemutatása, gyakorlása. 

 A gyermekek serkentése, önálló mozdulatok kitalálására. 

 Zenei eszközök és természetes anyagok szabad választásával.  

 Zenei élménynyújtással, segíteni a gyerekek pozitív viszonyulását a zenéhez. 

 Ének, zene tevékenység megszervezése. 

 Zenei készségek és képességek alakítása, fejlesztése. 

 Ritmusérzék, zenei hallás és emlékezet, zenei kreativitás fejlesztése. 

 Szép mozgás, helyes testtartás megalapozása. 

 Közös éneklés, mint élménynyújtás. 

 Az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben 

 Hangszerekkel való megismertetés. 

 Délutáni pihenő előtt altatódal dúdolása. 

 
Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósulása 

 
 Beszédfejlesztés, ritmus és légző-gyakorlatokon keresztül. 

 Hallásfejlesztés, mely kihat az anyanyelv használatára. 

 Az éneklés, a hagyományápoló tevékenységek, a néptánc gyakorlása által a gyermekek 

intenzívebben részesülnek az anyanyelv élményében. 

 A mondókák és dalos játékok népi nyelvezete gazdagítja a gyermekek anyanyelvi szókincsét. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére: 

  

▪ Szívesen énekel, énekelget, dúdolgat tevékenységei közben. 

▪ Igényli a zenét, éneklést. 

 Élvezettel játszik énekes játékokat. 



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

49 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

 Tud ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni.  

 Tud természetes tempóban járni, tempót tartani, egyszerű táncos mozgásokat végezni. 

 Érdeklődéssel és szívesen hallgatják az óvónő és egymás éneklését, hangszeres játékát.                                    

 Megkülönbözteti a halk-hangos, magas-mély, lassú-gyors zenei fogalmakat dallamban, 

ritmusban. 

 Ismeri a dal ritmusát és az egyenletes lüktetést. 

 Megkülönbözteti, felismeri az ismert dalok motívumát, a többször hallott hangszerek hangját. 

 Szívesen hallgatja a zenét, szeret a zenére mozogni. 

 A gyermek számára esztétikai élményt nyújt az egyéni és csoportos éneklés, valamint a zenét 

kísérő mozgásformák, tánclépések és ritmusok. 

 

  5.4.  Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

Az ábrázoló tevékenységek - a tárgyi világ megismerése, feldolgozása, újraalkotása örömteli 

cselekvést jelentenek a gyermekek számára. Az intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása 

érdekében fejlesztjük a gyermekek  vizuális észlelését, emlékezetét, képzeletét, gondolkodását, 

gazdagítjuk belső képét, alkotó fantáziáját. Ennek hatására a gyermekek képessé válnak olyan művek 

alkotására, amelyekkel kifejezhetik érzéseiket, gondolataikat, tükrözik a világról szerzett 

ismereteiket. A gyermekek napi rendszerességgel folyamatosan, szabadon választhatják a rajzolást, 

festés, mintázást, kézi munkát, barkácsolást, mint speciális játékformát. Tevékenységüket 

figyelemmel kísérjük, szükség szerint segítjük, irányítjuk. Fontosnak tartjuk a megfelelő, nyugodt hely 

biztosítását az alkotó - alakító tevékenységhez, ahol a nap folyamán bármikor, bárki szabad választás 

alapján ábrázoló tevékenységet kezdhet. Biztosítjuk a megfelelő minőségű eszközöket, festéshez, 

rajzoláshoz, mintázáshoz, barkácsoláshoz, ragasztáshoz. Ezek közül a gyermekek szabadon 

választhatnak a különböző témák kifejezése során. Az eszközök praktikus, könnyen elérhető 

esztétikus elhelyezésével ösztönzően hatunk a gyermekre.  A csoportszobában helyet és lehetőséget 

biztosítunk arra, –„mini galéria” létrehozásával –hogy, elkészült munkáik mások számára is 

megtekinthetőek legyenek. 

 

Célja:  

 

 A gyermekben alakuljon ki a vizuális befogadáshoz és alkotáshoz szükséges képességek és 

készségek. 

 Valósuljon meg a gyermeki önkifejezés. 

 Gazdagodjon a gyermekek tér, forma és színképzete, alakuljon esztétikai érzékenységük, szép 

iránti nyitottságuk és igényességük. 

 Biztosítson lehetőséget az élmények átélésére és újraalkotására az ábrázolás különféle 

eszközeivel és formáival, ezáltal gazdagítsa a gyermekek belső, képi világát. 

 
Tevékenység tartalma:  

 
 A 3-7 éves gyermekek számára, vizuális tevékenységek alkalmazásával képi-, 

plasztikai-, komponáló-, térbeli tájékozódó képesség alakítása, a kreatív magatartás 

kibontakoztatása. 
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 Anyagokkal való ismerkedés, munkálkodás, homokozás, sarazás,gyurmázás, 

agyagozás, gyürkézés, tépkedés, pacázás, ujjfestés, viasz, stb. 

 Eszközökkel való ismerkedés, papír, ceruza, ecset, tű, olló, (papírszövő alap, díszítő- 

kézi korongozó. 

 Technikákkal való ismerkedés: tépés, vágás, hajtogatás, ragasztás, rajzolás, festés, 

mintázás, fonás, szövés, varrás, mézeskalácsgyúrás, díszítés, újrahasznosítás 

(papírmasé, újrapapír készítés), decoupageolás. 

 
Az óvodapedagógus feladatai:  

 
 A vizuális megértés, befogadás alapozása, vizuális tapasztalat nyújtása. 

▪ Vizuális jel és eszközrendszer megismertetése 

▪ Vizuális percepciók, taktilis ingerek fejlesztése, erősítése 

 A gyerekek fantáziájának gazdagítása 

 Képi, plasztikai kifejezőkészség fejlesztése 

 Képi gondolkodás, térformálás, komponáló képesség fejlesztése 

 Térbeli rendezőképesség és tájékozódó képesség alakítása 

 Alkotó és alakító tevékenység feltételeinek megteremtése: megfelelő hely, légkör 

teremtése, az alkotáshoz minőségben és méretben megfelelő eszközök biztosítása. 

 Tárolóhely biztosítása az eszközök számára. 

 Munkafogások és technikák tanítása, differenciálás megvalósulása 

 Folyamatos lehetőség biztosítása az alkotó tevékenységhez. 

 Az eszközök biztonságos használatának megtanítása 

 A művészeti alkotásokban való együttgyönyörködés és az esztétikus környezet 

biztosítása. 

 A környezet alakításába a gyermek bevonása mely elősegíti a gyermek esztétikum 

iránti vonzódását, igényességük alakítását. 

 Íráshoz szükséges mozgáskoordinációk alakítása. 

 Múzeumlátogatás, műalkotás bemutatása. 

 
Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósulása 

 
 Cselekvés és beszéd összekapcsolása. 

 Lehetőség a szinonim szavak használatára. 

 Szókincsbővítés – népi eszközök nevének megismerésével. 

 

Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Szívesen és örömmel végez alkotó tevékenységet 

 Kreatív és fantázia dús, ismeri és gyakorolja a szeretett és jól begyakorolt technikákat. 

 Élményeit és elképzeléseit egyéni módon jeleníti meg. 

 Örömmel készít alkotásokat másoknak 

 Ismeri a színeket, anyagokat, árnyalatait, tulajdonságait 

 Alkotásaira a színek variálása és a formagazdagság jellemző 

 Megismerkedik a népművészet tárgyaival, technikáival, eszközeivel 

 Rácsodálkozik a szépre 
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 Meg tud csodálni egy-egy képzőművészeti alkotást 

 Tér, forma és képlátása kialakul. 

  5.5.  Mozgás 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazodó mozgásos 

játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és 

fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros 

mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, 

amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, 

játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra 

hatása. Az óvodás gyermeket nagyfokú mozgásszükséglet, mozgásigény jellemzi. Kiemelt fontosságú 

nevelőmunkánkban a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, a természetes 

mozgáskedv fenntartása, a mozgástapasztalatok bővítése minél több gyakorlási lehetőség 

biztosításával, valamint a testi képességek fejlesztése. 

 

Célja: 

 Természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a mozgás 
megszerettetése, 

 Mozgásszint fejlesztése, a mozgástapasztalatok bővítése, bő gyakorlási lehetőség 
biztosításával, 

 Testi képességek - fizikai erőnlét - fejlesztése. 

  
Tevékenység tartalma: 

 
A szervezett, irányított testedzésen túl szabad mozgástevékenységet biztosítunk kötetlen formában a 

játékidő alatt. Igyekszünk kihasználni a mozgásban rejlő fejlesztési lehetőségeket, valamint minél 

többoldalú élménytapasztalatokat biztosítani. A gyermek napirendjét úgy alakítjuk, hogy egész nap 

biztosítunk számára megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységekre a csoportszobában 

és az udvaron egyaránt. 

 Irányított mozgásos tevékenységek. 

 Spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységek 

(csoportszobában, udvaron, tornateremben, stb.). 

 Sport tevékenységek – foci, torna, jóga, mozgáskotta 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 Lehetőséget biztosítani naponta, minden gyermek számára az egészségfejlesztő 

testmozgásra az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve. 

 Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.  

 Elősegíteni különböző nehézségű, differenciált feladatokkal, hogy minden gyermek 

megtalálja a képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. 

 Fejleszteni a kondicionális (erő, gyorsaság, álló) képességeket, 

 a koordinációs (egyensúlyérzék, téri tájékozódás, kinesztetikus differenciáló, reagálási) 

képességeket. 
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 Beépíteni a komplex testmozgásokat az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is. 

 Biztosítani a feltételeket a gyermekek szabad mozgásának gyakorlásához.  

 Csak akkor korlátozni a gyermekek mozgását, ha az önmagára vagy társaira nézve veszélyes 

lehet, vagy zavarja a többiek tevékenységét. 

 Változatos eszközökkel és a gyermekek önálló, szabad mozgásának biztosításával lehetővé 

tenni, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek számára. 

 Tudatosan szervezni a fejlesztési feladatokat, figyelemmel a prevencióra és korrekcióra. 

 Rugalmasan alkalmazkodni a megvalósítás során az adott szituációkhoz, a gyermekekre 

figyelve keresni a mozgásfejlesztés, edzés lehetőségeit. 

 Nem siettetni, hanem tapintatosan segíteni a gyermekek fejlődését. 

 Rendszeresen és örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel 

kialakításához szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is ez által, felhívjuk a szülők figyelmét a 

mozgás fontosságára és személyiségfejlesztő hatására.   

Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósítása 

 
 Testrészek, érzékszervek, tér és időbeli irányok megnevezése 

 A szókincs, (keresztcsatornák) fejlődésének elősegítése a mozgásformák megnevezésével 

 Konkrét, érthető értékeléssel a pozitív énkép alakulása 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 A gyermekek egyre biztonságosabban tájékozódnak az adott térben, pontosabbá válik 

térészlelésük: a jobb, bal irányokat ismerik, a mozgást jobbra, balra, illetve valamin túl, 

valami között is pontosan elvégzik. 

 Kialakul testsémájuk, megbízhatóan működik mozgásemlékezetük. 

 Többnyire uralkodnak saját mozgásaikon és betartják a szabályokat. 

 A mozgások célirányosak és képesek minden természetes mozgás elvégzésére. 

 Képessé válnak változó tempójú, ritmusú, irányú mozgásra - egyre folyamatosabban és 

gördülékenyebben. 

 Vannak kedvenc mozgásos játékaik, melyek megszervezésében önállóak, önként részt 

vesznek ezekben. 

 Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

 Alakul pozitív énképük, önkontrolljuk – érzelmeik szabályozottabbá válnak. 

 Fejlődik szabálykövető társas viselkedésük: együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás. 
 

  5.6.  Külső világ tevékeny megismerése  

 

Nevelésünk egészében megjelenő, érvényesülő folyamat, melynek során a gyerekek 

nélkülözhetetlen ismereteket szereznek társadalmi és természeti környezetükről. Ezek az 

ismeretek a világban való biztonságos tájékozódáshoz, helyes viszonyuláshoz nélkülözhetetlenek. 

Az ismeretbefogadás mellett / mint bármely más nevelési területen / fejlődnek a gyermek 

kognitív funkciói, ugyanakkor erősen formálódik szemléletük. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk 

bennük az igényt környezetük megóvására szépítésére, és arra, hogy törekedjenek, megismeri a 

szociális és természeti környezetüket, és önmagukat. A csoportszobákban megtalálható az 
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élősarok, amely a gyerekek, óvodapedagógusok által gyűjtött és csoportosított, évszakra jellemző 

kincsek helye, és az általunk gondozott növényeké. Kísérleteink eredményeit is itt figyelhetjük 

meg. Például: hajtatás, csíráztatás, hó felolvasztása, átszűrése stb. Itt kap még helyet – a minden 

csoportban megtalálható - akvárium is. Lehetőséget teremtünk arra, hogy kiskertünkben a 

gyerekek kerti munkákat végezhessenek, megfigyelhessék a növények fejlődési feltételeit, 

ütemét. Ültetünk, palántázunk, folyamatosan ápoljuk növényeinket, hogy nyár végére 

betakaríthassunk. 

 Pozitív érzelmi viszony megalapozása a gyermek szűkebb és tágabb természeti és társadalmi 

környezetével kapcsolatban fontos feladatunknak tekintjük. Az élő és élettelen világ megismerése, 

megszeretése cselekvések, tapasztalatok útján. Néphagyományok, szülőföld hagyományainak 

megismerése, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása. A spontán helyzetek matematikai 

tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett, a tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek 

gazdagítása. Problémahelyzetek teremtése a gyermek egyéni fejlődésének nyomon követése, 

differenciált fejlesztése. Az összegyűjtések, a szétválogatások, az összehasonlítások, a formák 

letapogatása, a számlálás, mérés, a tér alakítása, az irányok megnevezése, a párosítások, a 

sorakoztatások, az időbeliség felfedezése, megnevezése, a tükörrel való játékok a gyermekek kedvelt 

tevékenységei. Fontos, hogy tudatosan figyeljünk ezekre a lehetőségekre, nevezzük meg a térbeli, 

mennyiségi és formai változásokat, érzékeltessük velük az idő múlását, hogy a gyermekek a tárgyak, 

jelenségek természetes tulajdonságaiként figyeljenek ezekre, így azok beépülnek tudatukba. 

Célja:  

A gyermekeket minél több tapasztalathoz juttassuk az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetből, életkoruknak megfelelő szinten. 

Tartalma 

 Élő természet elemei: 

- az ember testrészei, külső jegyei, érzékszervei, 

- növények, állatok tulajdonságai, életmódjuk, környezetük. 

 Élettelen természet anyagai, változásai a hagyományos óvodai témakörökön belül. 

 A környezet megismerése tapasztalat útján: 

- a gyermek saját környezete, 

- az óvoda belső-külső környezete. 

 A környező világ megismerésének segítése: 

- formai, mennyiségi, síkbeli, térbeli úton. 

 Környezet-, természetvédelem 

o  Környezetalakítás. 

 Az óvodapedagógus feladatai 

 Környezethez és természethez fűződő pozitív viszonyának közvetítése a gyermek és a 

szülők felé. 

 Idő, hely, lehetőség biztosítása a megismerési, tapasztalási, megfigyelési folyamatokra. 

 Környezetbarát környezet, harmonikus viselkedéshez szükséges készségek és jártasságok 
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megalapozása. 

 Hovatartozás érzésének alakítása, erősítése - a nemzetségi csoportban, két irányban. 

Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósítása 

 Kommunikációs készségek fejlesztése a közvetlen tapasztalat és ismeretszerzés során. 

 Szókincsbővítés: szinonimák, névelők, névutók, rokon értelmű szavak, igeidők, igamódok, 

igeragok használata. 

 a megtapasztaláson alapuló megismerés biztosításával a gyermek szókincsének 

gyarapítása, mondatalkotás aktivizálása, fogalmak körének, tartalmának bővítése. 

 A gyermekek beszédfegyelmének, önuralmának, mások meghallgatásának képességének 

tudatos fejlesztése. 

    A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 Ismeri az élőlények főbb csoportjait (ember, állat, növény), és jellemzi azok néhány 

lényeges tulajdonságát. 

 Pozitív viszony alakul ki környezetével - szereti, óvja, védi a természetet, az állatokat. 

 Kialakulóban van hovatartozás-, és biztonságérzete. 

 Szűkebb természeti és társadalmi közegében otthonosan mozog. 

 Folyamatosan fejlődnek képességei, a tapasztalás, emlékezés, megértés, konstruálás 

területén. Kialakulóban van ítélőképessége. 

 Növekedni kezd türelme, kommunikációs készsége, erősödik akarata, önfegyelme. 

 

  5.7.  Munkajellegű tevékenységek 

 

A munka az óvodáskorban olyan tevékenységet, tevékenységsort jelent, melynek célja és eredménye 

van a gyermek és környezete számára. 

 Célja 

 A társas együttélés tanulásához készségek és jártasságok elsajátítása. Akarati erkölcsi 

tulajdonságok erősítése.  

 Olyan készségek, képességek és tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a 

gyermekek közösségi kapcsolatait, kötelességük teljesítését. 

A munka jellegű tevékenységek tartalma 

 Önkiszolgálás, mely a gyermek saját személyével kapcsolatos tevékenységek ellátását jelenti: 

testápolás, étkezés, öltözködés. 

 Közösségért végzett tevékenységi formák - a mindennapi élettel kapcsolatos állandó, és 

alkalomszerű munkák, megbízatások, valamint a növény-, és kisállat gondozás munkálatai. 

 A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése oly módon, hogy valamennyi munkajellegű 

tevékenységet a lányok és fiúk egyaránt gyakorolják. 

Az óvodapedagógus feladatai 



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

55 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

 Pozitív példaadás a munka jellegű tevékenységek során. 

 Megfelelő hely-, idő-, és eszközbiztosítás. 

 Tevékenységek és tevékenységsorok bemutatása. 

 Eszközök használatának megtanítása. 

 Folyamatos motiváció fenntartása. 

 Megerősítő, pozitív értékelés. 

 Anyanyelvi nevelés lehetséges megvalósítása 

 Folyamatos beszédkedv fenntartása. 

 Cselekvés, és kifejezés összekapcsolása. 

 Szókincsbővítés – közlésvágy kibontása, fenntartása, aktív és passzív szókincs folyamatos 

aktivizálása. 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 

 Törekszik az önállóságra. 

 Az önként vállalt feladatokat megbízhatóan végzi. 

 Megbecsüli saját és mások munkáját. 

 Örömmel segít társainak, szüleinek, óvó néninek. 

 Óvja, védi, gondozza a környezetében lévő növényeket, állatokat. 

 Alapozódik a másról való gondoskodás belső igénye. 

 

  5.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Nevelési programunkban a tanulás, mint önálló tevékenységi forma nem jelenik meg. Gyermekeink 

változatos tevékenységeken keresztül, legfőbb életelemükön, a játékon és a mozgáson keresztül 

tanulnak folyamatosan. Tanulási képességeik a folyamatában alakulnak, fejlődnek egyéni fejlődési 

ütemük tükrében. Az óvónők tudatos felkészüléssel követik, és szükség esetén segítik e folyamatot. 

✔ Célja: 

 

⮚ Alkotó életvezetéssel rendelkező egyének nevelése;  

⮚ óvodás gyermekek jártasságainak, készségeinek és képességeinek fejlesztése, 

⮚ érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, tapasztalatainak bővítése, rendezése. 

⮚ Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése.  

 

✔ Tevékenység tartalma: 

A gyermeki tanulás alapvető formája az óvodáskorban az utánzás. A tanulási folyamat a játékos jelleg 

dominálásával a spontaneitásra, az önkéntelen figyelemre épülve alakul ki. Folyamatosan jelen van az 

óvodai lét minden színterén, nemcsak a tevékenységekbe ágyazott ismeretszerzés módján valósul 

meg, a gyermekek folyamatos megfigyelésére épül. Az óvodáskorú gyermek nem tud, és nem is akar 

tanulni, hiszen nem tűzi ki célul az ismeret elsajátítását, de tevékenysége mégis ezt eredményezi; 
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spontán érdeklődés, érzelmi uralom határozza meg tevékenységét. Kíváncsisága, nagyfokú 

mozgásigénye irányítja ezért fejlesztése az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, 

természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett legkülönbözőbb 

tevékenységi formákban valósul meg. A tevékenységekben megvalósuló tanulás azt jelenti, hogy az 

óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek, tagolódnak, úgy, hogy nincs 

közben játékelrakás. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek 

eredeti játékukhoz vagy újat kezdhetnek. Kivétel a heti egy nap, amikor szervezett 

mozgástevékenység van. A tanulás a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. A szociális 

és intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. A tanulás feltétele a gyermek 

cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés 

lehetőségégnek biztosítása. 

A tanulás lehetséges formái: 

 utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások, 

udvariassági formák elsajátítása), melynek folyamatában a minta az óvónő, aki tetteivel a 

legerősebb hatást gyakorolja a gyermekekre. 

 spontán játékos tapasztalatszerzés, melynek tipikus megnyilvánulásai a gyermekek 

szerepjátékaiban láthatók 

 játékos, cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, mely a 

különböző tevékenységekben (vers, mese; ének,zene,énekes játék; rajzolás, mintázás, 

kézimunka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése; munka jellegű tevékenységek) 5-35 

perces csoportos foglalkozások tervezésévek, szervezésével, kirándulások során valósul meg. 

 gyakorlati problémamegoldás alkalmával 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

 

 A gyermek számára megadni azt a szabadságot, amiben gyakorolhatja azokat a 

tulajdonságokat, mely a tanulási folyamat szakaszaira jellemző 

 Feltételek, támogató- biztonságos környezet, légkör megteremtése (kikészített esztétikus és 

megfelelő számú eszközök; nyitottság a gyermekek jelzéseire és igényeire; élmények 

felidézése), tevékenységek felkínálása 

 Érdeklődés fenntartása, motiváltság megtartása a pedagógiai hatásrendszerrel, a gyermekek 

előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire építve 

 Gyakori probléma- és feladatmegoldás lehetőségének megteremtése képességeik figyelembe 

vételével 

 Alkotásvágy kibontása, az „Én teszem” örömének elősegítése, kreativitás erősítése 

 Lehetőség megteremtése a szabad alkotásra (feltalálásra, kísérletezésre), kérdéseire választ 

kapjon 

 Személyre szabott, pozitív értékeléssel a gyermekek személyiségének kibontakoztatása 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

 Kihívások iránt motivált állapotot, a problémák iránti érzékenységet mutat 



Fasori Kicsinyek Óvodája – Pedagógiai Program  

57 
 

 

FASORI KICSINYEK ÓVODA – PEDAGÓGIAI PROGRAM 2019. 

 Sikerorientált, önbizalommal rendelkezik 

 Önálló; önálló felfedezésre, alkotásra képes. Szívesen vállal erőfeszítéseket 

 Eredmény sikerét is és kudarcát is elismeri, törekszik tévedése kijavítására 

 Az önkéntes tanulás helyett kialakul a szándékos tanulás vágya 

 

5.8.1. A gyermekek fejlődésének nyomonkövetése 

 

A fejlődési napló a gyermekek egyéni fejlődésének regisztrálására szolgáló dokumentum, mely a 

gyermek óvodába kerülésétől az iskolába meneteléig tartalmazza fejlődését és a szükséges fejlesztési 

feladatokat. Saját dokumentumot készített és fogadott el a nevelőtestület. Elkészítésekor figyelembe 

vettük a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 93/A §. (1) bekezdésének előírásait, így tartalmilag 

megfelel a fenti rendeletben leírtaknak. A szülő kérésére a dokumentum másolatát iskolábalépéskor 

átadjuk.  

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza: 

 a gyermek anamnézisét, 

 a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés), 

valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos 

egyéb megfigyeléseket,  

 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,  

 amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus, a fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait,  

 a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,  

 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

A tudatos nevelőmunkát tükröző egységes dokumentáció áttekinthető, követhető, érthető mind a 

pedagógus, mind a szülők számára.  Főként megfigyelés alapján történő értékelést kiegészíti egy 

komplex mérésen alapuló rendszer is fel, melynek használata növeli a nevelőmunka hatékonyságát és 

minőségét. A nevelőtestület célja, hogy a gyermekek fejlődését nyomon követhető területeken belül 

milyen általunk „elvárt” – „elvárható” és az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban 

lévő rendszert működtessen.   Az értelmi képességek teljes egészében, a beszéd-anyanyelv és mozgás 

egyes elemeinek fejlődésének hiteles jellemzéséhez mérési eszközöket dolgozott ki a nevelőtestület, 

melyben a feladatok megfogalmazásában és kivitelezésében figyelembe vesszük a gyermekek 

szociokulturális sokszínűségét, esetleges nyelvi akadályoztatását – angol, német, orosz, kínai, stb… 

ajkú gyermekek – és az óvodára jellemző eszköztárat. 

 

A fejlődési napló használata 

Anamnézis - mely kiterjed a születéstől az óvodába lépésig tartó időszak, mozgásos, értelmi, beszéd, 

valamint szociális fejlődés lépcsőfokaira, a szülő véleményére gyermekéről, az esetleges nevelési 

nehézségekre, nevelési nézeteikre.  
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A szülő tölti ki az első óvodai napokat vagy a családlátogatást követően. Amennyiben erre nincs 

lehetőség a szülővel való beszélgetés és a családlátogatás alkalmával szerzett információk, 

tapasztalatok alapján a pedagógus tölti ki.  

 

Megfigyelések  

Két időponthoz kötődően (október, április), a csoportba járó gyermekek megfigyelése és az 

intézmény által kidolgozott mérő eszközök segítségével, a szenzitív szakaszokban legintenzívebben 

fejlődő képességeknek megfelelően. A táblázatban a gyermekre jellemzőket X-szel kell jelölni. A 

gyermeket az ismételt megfigyelésekkor nemcsak az életkori jellemzőkhöz, hanem önmagukhoz is 

kell hasonlítani.  

Középső, illetve nagycsoportban az értelmi képességek értékelése számokkal történik. A gyermek 

képességeinek megfelelő állítás melletti számot kell beírni, s végül ezek összege fogja megmutatni az 

értelmi képességek fejlettségét.  

Elemzés, értékelés, fejlesztési tervek, tevékenységek  

Fontos kiemelnünk, hogy a megfigyelések adta értékek a pillanatnyi állapotot tükrözik. Az adott 

pillanatban láthatóvá válnak a gyengébb területek és az erősségek is, melyek kiindulópontjai a 

pedagógusok tevékenységének. A többszöri megfigyelés eredménye és elemzése után pedig a 

lemaradás és az ugrásszerű fejlődés megfogalmazható. Ezen információk birtokában jelölik ki a 

gyermekkel foglalkozó pedagógusok a fejlesztendő területeket, illetve a területek fejlesztését 

elősegítő tevékenységeket, játékokat és nevelési módszereket. Továbbá itt kerül feljegyzésre a 

kiemelkedő képességek megmutatkozása. A szükség szerint elkészített egyéni fejlesztési tervek a 

pedagógiai programra épülnek, illetve az óvodapedagógus egyéni módszertani kultúrájára, 

kreativitására. Ha a fejlesztés, a lemaradás, vagy a kiemelkedő képesség meghaladja a 

kompetenciánkat, akkor szakember segítségét kérjük.  

Összegző megállapítások, szülői tájékoztatás, iskolaérettségi feljegyzés.  

Az összegző megállapítások készítése a gyermekről a megfigyelések eredményeinek rögzítése során 

történik a dokumentációba, a Szülői tájékoztatás a nevelési év alatt, legalább 1x kötelező, melyet a 

pedagógus és a szülő aláírásával hitelesít. A tájékoztatásról rövid feljegyzést készít az adott 

pedagógus, amely tartalmazza a beszélgetés során elhangzott területeket, azzal kapcsolatos 

megállapodásokat, további intézkedéseket. 

     A dokumentumban lehetősége nyílik a nevelő munkát segítő szakembereknek a kötelező szűrések 

feljegyzésére, a fejlesztendő területek megnevezésére és az általuk végzett fejlesztés tartalmának 

rövid leírására is. Az óvodai éveket lezáró összegzés, mely kimeneti mérésként is szolgál, az 

ISKOLAÉRETTSÉGI szempontsor. Itt az óvónőknek szóló 10 kérdés alapján kell meghatározni, hogy a 

csoportjukba járó gyermek az iskolaérettség mely szakaszán áll a kitöltés idejében. A fejlődési napló 
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végében található a fogadóórákon elhangzottak, megállapodások feljegyzéseit szolgáló táblázat és 

végezetül a mérési lap.     

 

 

5.9. Ergänzung zum „Fasori Kicsinyek” Erziehungsprgramm in der zweisprachigen Umgebung des 

Nationalitätenkindergartens 

Die deutsche Nationalitätenerziehung beruht auf dem „Fasori Kicsinyek Programm. 

  Ziele der zweisprachigen Gruppe sind: 

 Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur entsprechend den Altersbesonderheiten und 

der individuellen Entwicklungsstufe des Kindes, 

 Pflege der Kulturgüter und Traditionen der deutschen Nationalität gemäß dem Lebensalter 

des Kindes, 

 Vorbereitung der Vorschulkinder auf den Sprachunterricht mit einer gezielten und 

bewussten Ausspracheschulung sowie die Bildung der Sprechfertigkeit in natürlichen 

Sprechsituationen, 

 Förderung der zweisprachigen Identität, wobei die sprachliche Identität des Kindes zu 

akzeptieren und zu beachten ist. 

Aufgaben der zweisprachigen Gruppe 

In der Spracherziehung spielt eine erhebliche Rolle die Berücksichtigung der Altersbesonderheiten 

von den Kindern, wie, 

 Die Nachahmungsfähigkeit, ohne Hemmungen dem Modell (Kindergärtnerin und älteren 

Kinder der Gruppe) in der Kommunikationssituation zu folgen, 

 Die Neugier, die das Kind zur ständigen Beobachtung und zum Erproben veranlasst und zum 

Erfahren führt, 

 Das ständige Tätigsein auch in Interaktionen mit der Kindergärtnerin, 

 Eine der wichtigsten Aufgabe in der Spracherziehung ist die Pflege der Traditionen, Sitten 

(Bräuche) und kulturellen Wertvorstellung der Nationalität. Durch dieVermittlung des dem 

Vorschulalter entsprechend Volksgutes werden die Identität des Kindes positiv gefestigt und 

die Zusammengehörigkeit gestärkt. Die Volksdichtung trägt zu einer positiven Einstellung zur 

Sprache bei. 

 In der zweisprachigen Gruppe wird eine Lernathmosphäre geschafft, in der 

♠ Die deutsche Sprache bei allen Gelegenheiten im Kindergartenalltag verwendet wird, 

♠ Die deutsche Sprache durch situatives und handlungsorientiertes Lernen vermittelt wird. 

 Rahmen und Organisation der zweisprachigen Erziehung 

 Die zweisprachige Bildung und Erziehung in der Nationalitätengruppe dauern vom Eintritt in 

den Kindergarten bis zur Einschulung 

 In der Nationalitätengruppe spricht die Kindergärtnerin auf Deutsch, und sie kennt die 

deutsche Kultur, sowie Sitten und Bräuche. 
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 Die wichtigste Aufgabe: kulturelle Wertvorstellung weitergeben. 

 Die Kindergärtnerinnen arbeiten eng mit den Eltern zusammen. 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind: 

♠ Elternabende, jährlich zweimal, an denen die Ziele und Aufgaben der Spracherziehung mitgeteilt 

werden und Ende des Schuljahres über die Ergebnisse der Spracherziehung berichtet werden. 

♠ Gemeinsame Organisation von Festen und Spielnachmittagen. Die Vorbereitungsphase, 

insbesondere bei Traditionspflege, wird mit den Eltern gemeinsam geplant und durchgeführt (zum 

Beispiele: St. Martin-Fest, Weihnachten, Abschiedsfeier, usw.) 

♠ An den „Tagen der offenen Tür” werden die Möglichkeiten der Spracherziehung in der Praxis 

gezeigt. 

 Es wird Spiel – und Lehrmaterialien verwendet, welches zur Sprachentwicklung dient. 

  In der unmittelbaren Umgebung des Kindes spiegeln sich neben ungarischen kulturellen 

Besonderheiten auch Besonderheiten der deutschen Kultur wider. 

 Die Kindergärtnerinnen arbeiten eng mit der Nationalitätenschule zusammen. Wir feiern 

gemeinsam: St. Martin Fest. Am Schulbesuch nehmen nur diejenige Kinder teil, die 

eingeschult werden. Die Eltern werden bei einem Elternabend über die Einschulung und ihre 

Vorbereitung informiert. 

Rahmen zur/ der Verwirklichung 

 Die Tätigkeitsformen laufen zweisprachig ab. Entsprechend dem Entwicklungsstand des 

einzelnen Kindes wird entweder die ungarische oder die deutsche Sprache mehr benutzt. 

 Die Kinder erlernen die deutsche Sprache in der gleichen Weise, wie man sich die ungarische 

Sprache aneignet und wie sich das eigentliche Sprechenlernen vollzieht. 

Grundlegenden Rahmen und Tätigkeitsformen zur Erziehung entsprechend dem „Fasori Kicsinyek” 

Programm der Rahmenplan und die Organisation der zweisprachigen Bildung – und Erziehung beruht 

auf dem „Fasori Kicsinyek” Programm. Im deutschsprachigen Gebiet werden die Bildung und 

Erziehung durch Märchen, Spiele, Reime, Gedichte und Lieder, sowie bei der Erziehung zu 

hygienischen Gewohnheiten verwirklicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. NÉMET NEMZETISÉGI NEVELÉS 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen pedagógiai programot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely az óvodavezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A szülői közösséget véleményezési, a fenntartót egyetértési jog illeti 

meg, amennyiben a módosítás után a fenntartóra többletkötelezettség hárul. A hatályba lépett 

programot meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek. 

 

Készítette: Barkóczi Mariann 

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

                                      intézményvezető aláírás 

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 

 
 /2020.                            

határozatszámon elfogadta: 
……………………………………… 

nevelőtestület nevében névaláírás 

 
Véleménynyilvánítók: 

………………………………………….. 
Óvodai szülői szervet nevében névaláírás 

/2020.                           határozatszámon jóváhagyta: 

……………………………………………………. 
intézményvezető 

Ph. 

Egyetértését kinyilvánító: 

………………………………………………… 

Fenntartó, működtető nevében névaláírás 

………………………………………………… 

Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében névaláírás 

Hatályos: a kihirdetés napjától  2020.  

A dokumentum jellege: nyilvános 
Megtalálható: www.fasorikicsinyek.fw.hu  

 

 

 


