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AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI 

Az óvoda hivatalos elnevezése: 

CSIVITELŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

Az óvoda fenntartója: 

LITÉRI ÓVODAI NEVELÉS ÉS BÖLCSŐDEI 

ELLÁTÁS TÁRSULÁSA:  

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 

KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Az óvoda működési engedélyének száma, kelte: 

813-3/1954.03.20.A 

OM azonosítója:  036991 

A program benyújtója, az intézmény vezetője: 

Rokalyné Csizmadia Margit 
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Két kéz 

Azt mondja egyszer a kicsi kéz a 

nagynak. 

Te, hatalmas kéz, szükségem van terád, 

 

Mert nélküled szinte semmit sem érek. 

Éreznem kell tenyered melegét, 

Mikor felébredek s mellettem 

megjelensz. 

Amikor éhezem és táplálékot adsz, 

És segítesz, hogy megragadjak valamit 

S felépíthessem apró játékaimat. 

Velem vagy midőn járni tanulok, 

S hozzád futok, ha félelem gyötör. 

 

 

Kérlek, ne hagyj el, maradj énvelem. 

S a nagyobb kéz így válaszolt a 

kicsinek: 

Te, kicsi kéz, szükségem van terád, 

Hogy belém kapaszkodj és megragadj! 

 

 

 

 

Hadd érezzem kedveskedésedet, 

Mert érted kell kezet fognom sokakkal, 

De játszani és mosolyogni nem tudok, 

Csak veled együtt, amikor átölelsz, 

És veled együtt felfedezem újra a 

világot,  

A csodálatos kicsiny dolgokat. 

Hadd érezzem jóságodat, azt hogy 

szeretsz,  

Veled együtt tudok ma újra kérni is, 

És hálát adva megköszönni dolgokat. 

Légy mindig énvelem, erősítsd a kezem! 

 

(G. Kiefel nyomán Alföldi A. Béla) 
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Intézményünk négy óvodai és egy bölcsődei csoporttal üzemel, 2013. július 1-jétől 

Litér és Királyszentistván önkormányzatai által létrehozott intézményi társulási – 

Litéri Óvodai nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása - keretein belül. 

Tárgyi feltételeink jónak mondhatóak, hiszen intézményünk az elmúlt években teljesen 

megújult két pályázatnak köszönhetően – a Veszprém Megyei Területfejlesztési 

Tanács és a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett 

HEFOP-4.2.1. „A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális 

fejlesztése” című pályázatán elnyert támogatással.  

Az óvodai nevelés mellett bölcsődei ellátást is nyújtunk 14 férőhelyes bölcsődénkben. 

Az óvodai férőhelyek száma jelenleg 90 fő, engedélyezett maximális létszám 105 fő. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását beszédfogyatékos és enyhe értelmi 

fogyatékos gyermekek körében a szakértői- és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján ellátjuk. 

Önálló konyhával rendelkezünk, 300 fő számára tudunk meleg étkeztetést biztosítani. 

A bölcsődés és óvodás gyermekeken kívül a helyi általános iskola tanulóinak, az 

önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozóinak, az önkormányzat 

intézményeiből nyugdíjba vonultaknak, a szociálisan rászorultaknak és a kapacitás 

függvényében kívülállóknak biztosítjuk az intézményi étkezést. 

 

 

Az óvoda személyi feltétele 

Az intézmény dolgozóinak összlétszáma: 22 fő 

Az óvoda alkalmazottainak összlétszáma: 14 fő 

ebből: 

- óvodapedagógus:  9 fő – vezetővel együtt 

- pedagógus asszisztens:  1 fő 

- dajka    4 fő 

konyhai dolgozók: 

- élelmezésvezető  1 fő 

- szakács   1 fő 

- konyhai kisegítő  3 fő  
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A bölcsőde alkalmazottai. 3 fő  

- gondozónő   2 fő 

- kisegítő  1 fő 

Nevelőtestületünk szemléletében egységes, a közel azonos korosztályhoz fiatal 

kollégák érkeznek.  

Intézményünk 6.00 – 17.00 óráig tart nyitva. 

 

 

 

Az óvoda tárgyi feltételei 

 

Elhelyezkedése a településen, zöld területe, udvara: 

 

Óvodánk a falu szívében található, 5594 négyzetméteres, füvesített játszóudvarral.  

Az ellátásnak helyet adó épületünk és udvarunk 2005-től folyamatosan megújult. Az 

óvodai és bölcsődei csoportszobák, mosdók, öltözők a mai kor követelményei szerint 

lettek kialakítva. A berendezés – bútorok, egyék eszközök – teljesen megújultak. 

Az emeleti rész kialakításával (HEFOP pályázati forrásból) új szolgáltatások 

(elsősorban a 0-3 éves korosztály számára) bevezetésére adott lehetőséget – sószoba, 

bölcsődei fejlesztő, elkülönítő, orvosi szoba, gondozónői szoba). Az óvodai élethez 

kapcsolódó tevékenységekhez (fejlesztés, logopédia, hittan, gyógytestnevelés, angol 

foglalkozás) egy új helyiség ad színteret.  

Tornateremmel nem rendelkezünk, de a mozgás lehetősége adott. 

Az udvaron – bölcsődei és óvodai egyaránt – új, az Eu-s szabványnak megfelelő 

játékeszközök kerültek kihelyezésre. A zöld környezetünk gondozására, árnyékot adó 

fák ültetésére nagy gondot fordítunk. 

 

 

 

Az óvodai nevelés célja 
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„Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. az 

óvodában, miközben az teljesíti (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) 

funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.” (363/2012.(XII.17.) 

Kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról) 

A gyermekfejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvény 

szerűségei a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki 

szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket 

körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az 

egyenlő hozzáférést. 

„Az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az 

életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

(ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is.”  

 

Az óvodai nevelésben alapelv: 

 

 Nevelésben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, bizalom és 

megbecsülés övezi 

 A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását. 

 az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek 

személyiségéhez igazodnak 

 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 

 A gyermeki szükséglet kielégítéséről 
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 Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről; 

 A testi-, a szociális- és az értelmi képességek egyéni és életkorspecifikus 

alakításáról; 

 A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető 

játékra, e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó  megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről; 

 A kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi-, 

tárgyi környezetről 

 az etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését és átörökítését, az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok védelmét 

 

Óvodánk küldetésnyilatkozata 

 

Legyen óvodánk olyan hely, ami örömforrás a gyermeknek, a szülőnek, a benne 

dolgozónak egyaránt, ahol felelősséget kell vállalni a gyermekért, önmagunkért, 

másokért! 

 

Célunk  

Az intézményes nevelés – így az óvoda (másodlagos szocializációs színtér) alapvető 

feladata a kultúra átadása az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési 

módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját kultúránk színeivel 

gazdagodjanak. 

 

Kit akarunk szolgálni? 

Elsősorban a gyermeket, minden érte, miatta és vele történik az óvodánkban. 

Szeretnénk biztosítani a családi nevelés folyamatosságát, a családdal együttműködve. 

 

Tevékenységrendszerünk 
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Fő feladatunknak tartjuk a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, 

eltérő fejlődési ütemének figyelembe tartásával az egészséges személyiségfejlesztést, a 

sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség 

kialakítását, a tanulási zavarok megelőzését. 

Mit szeretnénk elérni? 

 hogy jól tudjanak környezetükkel kommunikálni 

 hogy képesek legyenek helyzetüket felmérni az óvodai csoportban, később a 

társadalomban 

 hogy megtanulják az egymásra figyelést, együttérzést, egymáshoz 

alkalmazkodást, az érzelmek feletti kontrollt 

 hogy megtanulják a jó-rossz felismerését, az őszinteséget, az igazmondást a 

nevelő személyes példáján keresztül 

 rendszeres mozgással kialakítsuk az egészséges életvitel igényét, a testi 

képességeiket, a fizikai erőnlétüket fejlesszük 

 korukhoz mérten megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek 

 ápolják a hagyományokat, védjék az értékeket, a környezetüket 

 ünnepeinken koruknak megfelelően vegyenek részt 

 

Értékeink 

 

Hiszünk abban, hogy szeretetteljes odafigyeléssel, neveléssel már óvodás korban 

megtaníthatjuk a szeretet fogalmát, megalapozhatjuk az érzelmi kötődést a társakkal 

és a felnőttekkel szemben. Olyan módon szervezzük a nevelési feltételeket, hogy 

lehetővé váljon számukra a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, szociális 

és értelmi érettség kialakulása. 

Hinnünk kell a gyermekben és abban, hogy szükség van a munkánkra! 

Az óvodásgyermek a szépre fogékony és szomjas a tudásra. Az úton, ami a 

műveltséghez vezet, mi, óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépéseit. 

Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e majd az úton egyedül is, hogy 

művelt felnőtté váljon.  
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Céljainkat az alábbi szabályok betartásával érhetjük el: 

 

 szeressük a gyermeket olyannak, amilyen; tetteinkkel sugározzuk a 

feltétel nélküli szeretetet 

 tiszteljük a gyermekben az embert; 

 tudjunk mások szemével látni, fejével gondolkodni, szívével érezni; 

 biztosítsunk minden nap családias, szeretetteljes légkört 

 legyünk mindig a gyerekek között 

 mindig úgy adjuk magunkat, ahogyan érezzük 

 úgy éljük a mindennapokat, hogy az öröm legyen mindannyiunk számára 

 egymást és egymás munkáját is tiszteljük, merjünk bizalommal 

egymáshoz fordulni, tanuljuk meg elfogadni mások sikerét is, de 

ismerjük önmagunkat is 

 nevelőmunkánk során játékba ágyazva adjunk át a gyerekeknek sok-sok 

ismeretet, juttassuk őket minél több tapasztalathoz, hogy megtanulhassák 

a felelősséget, megélhessék a konfliktusokat, a döntések következményeit  

 

Nevelőtestület a Komplex Prevenciós Óvodai Programot adaptálta. 

 

Amiért ezt választottuk: 

Fejlődés- és nevelés lélektani megalapozottsága révén fő feladatának tekinti a 3-7 éves 

gyermekek életkori – és egyéni sajátosságainak szem előtt tartásával az egészséges, 

harmonikus személyiségfejlesztést. Az óvodai nevelési feltételek sajátos 

megszervezésével lehetővé teszi a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, 

szociális és értelmi érettség kialakítását, a tanulási zavarok megelőzését.  A program a 

gyermek alapvető megnyilvánulási módjára, a mozgásra és fő tevékenységi formájára 

a játékra alapozva szervezi a fő nevelési területeken végzendő pedagógiai és 

pszichológiai feladatokat. 
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Maximálisan törekszik az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód 

és az alapvető szokásrendszer megalapozására. 

Az óvodai élet során törekszünk a nyugodt, családias, elfogadó, együttműködő légkör, 

a családdal való szoros együttműködés kialakítására. 

A programot a készítők fokozottan ajánlották az átlagos, alacsony, hátrányos szociális 

környezetből jövő gyermekek számára. A program biztosítja az egyéni differenciált 

bánásmód pedagógiai elveinek érvényesülését, többek között a tehetséggondozást is.  

A programot, melyet adaptáltunk, az elmúlt évek gyakorlata alapján intézményünkre 

„szabtunk”,  Porkolábné dr. Balogh Katalin docens, Dr. Páli Judit docens, Szaitzné 

Gregorits Anna óvodavezető és Pintér Éva óvodai szaktanácsadó készítette.  

1998 szeptemberétől eszerint folyik intézményünkben a nevelőmunka. A programot a 

kialakult gyakorlathoz igazítottuk. 

 

I. Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlődéslélektani és nevelésfilozófiai 

megalapozottsága, a fejlesztés célja 

 

A Komplex Prevenciós Óvodai Program épít a hazai tradicionális nevelési 

értékekre (Óvodai nevelés országos alapprogramja, óvodakép-gyermekkép) 

ötvözve azokat a korszerű fejlődés és nevelés-lélektani, neurológiai, 

gyógypedagógiai eredményekkel. 

A Komplex Prevenciós Óvodai Program fejlődés és nevelés-lélektani 

megalapozottsága révén fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és 

egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének (érési jellemzőik) szem előtt 

tartásával 

 az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai 

beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását 

 az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési 

feltételek sajátos megszervezésével 

A jelzett területeken történő fejlesztés értelmezésünk szerint: 

 a gyermek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, 

ahhoz messzemenően illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az 
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éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít 

szociális és tárgyi környezetet. 

Ebben meghatározó a 3-7 éves kor alapvető sajátossága:  

 az érzelmi biztonság alapszükséglete 

 az érzelemvezérelt megismerés 

 az élmény fonalán haladó gondolkodás 

 

A testi-lelki szükséglet kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyre programunk 

messzemenően törekszik. 

 

 

1. A HARMONIKUS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 

A harmonikus személyiségfejlesztésben a 3-7 évesekre jellemző pszicho szociális 

fejlődés összetevőit vesszük alapul. 

Alapvető feladat az interperszonális kapcsolatok új formáinak alakítása, mely 

egyaránt értendő a gyermek-felnőtt és gyermek-gyermek kapcsolatra, hogy 

értelmes kooperációra alkalmassá váljanak. Ehhez szükséges a kapcsolat érzelmi 

igényének és a kapcsolatfelvétel képességének folyamatos fejlesztése, elsősorban 

az óvodapedagógus modellhatása és a szoktatás révén, de fontos szerep hárul a 

dajkára. Az ő személye is modell a gyermek számára. 

Az énkép – önismeret - önértékelés fejlesztése, a gyermek természetes 

megnyilvánulásaira és teljesítményére adott konkrét és pozitív megerősítések által. 

Ennek eredményeként képesek felmérni saját helyzetüket a csoportban, képesek az 

önálló helyzetmegoldásokra (autonómok), hatékonynak (kompetensnek) érzik, 

észlelik magukat, így önérvényesítésük szociálisan, elfogadható módon, 

teljesítményen keresztül történik. 

 

 

Új attitűdök értékek, normák kialakítása: 
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Alapvető, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés, 

önérvényesítés alapvető szabályait: 

 egymásra figyelés, együttérzés, egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése 

 a nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítésekre való képesség 

mellett a jó megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció alakítása, a 

jól elvégzett „feladat” utáni megelégedettség mint jutalom  értékének 

alakítása 

 az érzelmi átélés, az érzelmek felismerésének és saját érzelmeik pontos 

kifejezésének alakítása, az érzelmek feletti – életkorban elvárható kontroll 

erősítése 

Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén 

keresztül: 

 a jó – rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, 

felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése – saját élethelyzeteikben való 

megtapasztalása, érzelmi átélése mellett – megfelelő értelmezéssel párosulva, s 

a nevelő személyes példáján keresztül 

 

Az értelmi nevelés feladatai: 

Melyben feladat a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek 

segítségével a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a 

rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek 

megismerő kognitív képességei, így: 

 egyre pontosabb, valósághű észlelés 

 figyelemösszpontosításra való képesség 

 valósághoz közelítő képzeleti működés 

 reproduktív emlékezet 

 problémamegoldó és kreatív gondolkodás 

 az alakuló fogalmi gondolkodás 

 

A testi nevelés 
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A testi nevelés átfogó tevékenység és feladatrendszerét elsősorban a gondozás és a 

mozgás által kívánjuk megvalósítani. E két tevékenység az egész óvodai életet átszövi. 

A gondozás elsősorban az óvodapedagógus feladata, de ebben a munkában fontos 

szerep jut a dajkára is, aki szorosan együttműködik az óvodapedagógussal. Folyamatos 

odafigyelésével biztosítja a gyermekek komfortérzetét. A gyermek jó közérzete adhat 

alapot az összes óvodai tevékenységhez. A gyermek legalapvetőbb, természetes 

megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a 

gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi. 

Ezért a testi nevelésben fő feladatunk: 

 sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermek komfortérzetének biztosítása, a 

gyermek ilyen irányú igényeinek felkeltése, jó szokások kialakítása 

 a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése 

 rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása 

 testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése 

 

2. AZ ISKOLAI POTENCIÁLIS TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSE – 

PREVENCIÓJA 

 

A Komplex Prevenciós Óvodai Program tudatosan felvállalja az iskolai tanulási 

képességeket meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok 

korai kiszűrését és megelőzését is. 

E pszichikus funkciók az észleléses és finommotoros struktúrákat érintik, melyek 

intenzív fejlődése 3-7 éves korra jellemző, így kibontakoztatásukhoz és 

begyakoroltatásukhoz is e szakasz a szenzitív periódus, itt nyílik mód optimális 

támogatásukra. 

A Komplex Prevenciós Program a fő nevelési területeken végzett feladatokba 

integrálva, indirekt nevelési módszerekkel realizálja a pszichikus funkciók fejlesztését, 

a gyermeki spontán aktivitásra épít. 

 

 

2.1. A fejlesztés alapja 
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A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti 

megfontolásból is a mozgásra alapozunk. 

 A 3-7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája, 

önérvényesítő módja a mozgás. Viszonylag e területen tekinthető homogénnek 

ez a korosztály az óvodás kor kezdetén. 

 A mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek, - egyben 

az önmagunkról kialakított testséma is, amely a pszichés-én idegélettani 

leképződése. 

 A mozgás, finommotorika célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is 

kedvezően befolyásolhatunk, így a testséma, laterialitás, testdimenziók, 

térpercepció alakulását is. 

 

A mozgás szocializációs hatása az alábbi területeken igazolható: 

 A sikeresen elvégzett mozgásos feladat növeli a hatékonyság (kompetencia) 

érzését, a mozgás feletti kontroll, az én-kontroll funkciókat erősíti, a mozgásos 

feladatok kivitelezésére fordított összpontosítás a figyelemkoncentrációt, a 

kitartást, az erőfeszítésekre való képességet fokozza. 

 A mozgásos feladatok elvégzésére adott konkrét visszajelzés a gyermek 

számára felfogható értékelés én-képének alakulásához. A társakkal végzett 

együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek én határainak – a 

másik észlelésének megtanulásához, végső soron a kooperáció kialakulásához. 

 Az enyhébb idegélettani ártalmak diszfunkciók rendszerezésében is a mozgás 

lehet a kiindulás és adekvát eszköz. 

 A gazdag mozgásos tapasztalat a nyelvi szimbolikus leképezéssel, segíti a 

konkrét cselekvéses tapasztalatok beépülését, az absztrakt struktúrák 

gazdagodását. 

 

2.2. A fejlesztőprogram alkalmazásának alapelvei 

 szervesen illeszkedjen a nevelési programba 

 messzemenően építsen a gyermek érzelmi – belső motivációjára 

 lehetőség szerint kapcsolódjon a gyermek spontán tevékenységéhez 
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 az óvodai nevelés egész időtartamára elosztott, folyamatos – következetes 

alkalmazást igényel 

 az óvoda egész napos életrendjének minden mozzanatához kapcsolható legyen 

 alapvető követelmény a gyermek jó közérzetének biztosítása, ezért a fáradás 

jeleit észlelve – módszerváltás, vagy teljes elhagyás ésszerű. 

 

 

2.3. A FEJLESZTŐPROGRAM 

 

2.3.1. Mozgásfejlesztés 

 

 Nagymozgások fejlesztése 

Célzott testmozgásokkal, amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya 

változik. 

 

1. Járás 

a.) kis és nagy lépésekkel 

b.) különböző irányokba fordulással 

c.) változó szélességű sávok, vonalak között 

d.) különböző tárgyak, vonalak megkerülésével, átlépésével, tartásával 

 

2. Futás 

a.) különböző tempóban, majd közbeni tempóváltással 

b.) különböző irányokban, majd közbeni irányváltoztatással 

c.) változó szélességű sávok között 

d.) különböző tárgyak megkerülésével, átugrásával, átlépésével 

 

3. Ugrás 

a.) „távolugrás” (páros lábbal szökdelés) ugrás előre, hátra 

b.) „magasugrás” 

c.) ugróiskola, kicsiknél a legegyszerűbb formában 
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d.) különböző alakzatú térbe beugrás-kiugrás (kör, négyszög stb.) 

4. Csúszás-kúszás, mászás különböző tempóban 

a.) különböző irányokba, majd irányváltoztatással 

b.) különböző szélességű és formátumú helyeken és tárgyakon (mászóka, fa) 

c.) különböző tárgyak megkerülésével, átmászásával 

 

 

5. Egyensúlygyakorlatok 

1. Állás – a.) állás lábujjon – sarkon állás 

       b.) állás fél lábon 

           2. Egyensúlyozó járás: padon, földre helyezett szivacson stb. 

 3. Kúszás egyenes padon 

 4. Body Roll hengergyakorlatok, különböző sportok, (roller, bicikli) 

 5. Forgások, fordulatok, testhelyzet változtatások 

 

 

6. Szem-kéz koordináció fejlesztése 

1. Babzsák célba dobása változó nagyságú körbe, változó távolságról, 

különböző tárgyak fölött (szék, stb. 

Babzsák csúsztatás két vonal közé 

Babzsák dobás vízszintes és függőleges célra 

2. Karika-dobásváltozó irányokba, vízszintes, függőleges célra, változó 

távolságról 

3. kugli-játék 

4. labdajátékok – dobás és elkapás nagyobb, majd kisebb labdákkal változó 

távolságról, labda célba ütése bottal 

 

7. Szem-láb koordináció fejlesztése 

1. ugrókötéllel – kötél fölött átugrás, változó magasságban 

2. karika – különböző lábakkal belépés, kilépés, beugrás, kiugrás 

3. lábbal különböző formák rajzolása, alkalmi felületen, homokba, padlóra stb. 
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4. ugróiskola egyszerűbb és nehezített formában 

5. függeszkedés – átfogással tovahaladás 

 

8. Finommotorika fejlesztése 

 

1. gyurmázás (elsődlegesen az anyag tapintásos megtapasztalása, tetszés 

szerinti formák, alakzatok kialakítása) 

2. építőjátékokkal építés (összerakás, kirakás, eleinte minél nagyobb 

elemekkel, majd fokozatosan kisebbekkel) 

3. papírhajtogatás – papírfűzés – mintaalakítás 

4. puzzle-játékok összerakása, fokozatosan növekvő elemszámokból 

5. mintakirakás lyukas táblán, egyszerűbb formáktól a bonyolultabbig 

6. vágás domború, vagy előrerajzolt mintákkal, kevésbé bonyolult formától a 

nehezebbekig 

7. papír-ceruza feladatok 

a.) rajzolás, festés nagy felületre (ujjal, zsírkrétával, színes ceruzával) 

b.) sablonok kiszínezése kiugró hátlapon 

c.) sablonok nélküli színezés, a különböző formák előrerajzolt mintáinak átírása 

Kéziszer-gyakorlatok 

 

2.3.2. Testséma fejlesztés 

A testrészek ismerete 

1. Önmaga felismerése és azonosítása tükörgyakorlatokkal, játékos 

mondókákkal, jellegzetes külső tulajdonságainak megtanulásával (haj-, 

szemszín, kicsi-nagy…) 

2. Tevékenységek a testrészek megismerését célozva: 

a.) testrészek megérintése és megnevezése a felnőtt által 

b.) a gyermek megismétli saját testén a érintést és megnevezést 

c.) utasításra a gyermek megérinti és megnevezi a testrészt 

d.) a felnőtt megnevezi, és a gyermek megérinti a másik gyermek testrészét 

e.) az előzőek megismétlése csukott szemmel 
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Célszerű a főbb testrészekkel kezdeni, begyakorolni és csak ezután a 

testrészek részeinek hasonló módon való begyakorlása 

3. Meghatározott testrészekre koncentrálás 

a.) különböző testhelyzetekben (hason, hanyatt-fekve, ülve, állva, 

térdepelve) megtalálni a megnevezett testrészt, megérinteni és 

megnevezni, mozgásokat végezni. 

b.) valamilyen tárgyat megérintve, ráülve, ráállva, átbújva rajta 

megtapasztalni a különböző testhelyzeteket a testrészek és a tárgyak 

(környezet) viszonylatában. 

 

A test személyi zónájának alakítása 

1. Az „oldaliság” tanítása 

a.) színes szalaggal (gumi pánttal) megjelölni a jobb-bal oldalt kézen, 

lábon 

b.) különböző mozgásfeladatot teljesíteni jobb-balkézzel (labdát gurítani, 

babzsákot dobni, karikát felemelni stb.) 

c.) lábra hasonló gyakorlatok: labdarúgás, ugrálás, emelés stb. 

2. A test elülső és hátulsó részeinek megismertetése játékos mozgásos 

feladatokkal: 

a.) az eszközt helyezzék maguk elé, hátuk mögé 

b.) feküdjenek a hátukra, forduljanak hasra 

 

3. A test függőleges zónájának megtanítása: 

a.) játékeszközök (karika, labda, babzsák) emelése a fej fölé, lehelyezése 

a lábra, vagy a lábak elé 

4. Az előző (1., 2., 3.) gyakorlatok elvégeztetése becsukott szemmel 

5. Adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (szék, pad, asztal 

alkalmazható) 

a.) állj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át stb. 

b.) ülj elé, mögé, rá, alá,mellé, közé, mássz át stb. 

c.) térdepelj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át stb. 
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d.) feküdj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át stb. 

 

 

Testfogalom 

 

A testrészek tudatos ismerete, a test és testrészek funkcióinak tudatos 

ismerete. A fejlesztés a testrészek ismerete szerint történik, nagyobb 

hangsúlyt adva a funkcióknak, a nyelvi megfogalmazásoknak (I. 1-3.) 

 

1. játékos gyakorlatok: megnevezett testrészekhez megmondani a 

funkcióját 

2. a funkció megemlítése után felismerni a testrészt: lokalizálni, 

megmutatni önmagán és másokon, megszámlálni 

3. képen, rajzon felismerni az egyes testrészeket, a hiányzókat 

megszámlálni 

4. részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt 

 

Az egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások 

1. Fej 

a.) fejfordítás és fejkörzés 

b.) csukott szemmel megérinteni a szemeket, füleket, orrot, hajat, 

szemöldököt, váltott kézzel és egyszerre mindkét kézzel 

c.) csukott szemmel a fej fordítása egy adott hang irányába, majd már 

előre ismert helyzetű tárgy felé 

2. Törzs 

a.) törzsfordítás lazán leengedett karral, illetve oldalsó-, majd mellső- 

közép-tartásban tartott karokkal 

b.) a karokat magas-tartásba emelve törzshajlítás balra és jobbra, előre és 

föl 

c.)  

3. Karok 
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a.) karkörzés előre és hátra 

b.) karok helyzetének utánzása 

c.) oldalsó középtartásban nyújtott karral tölcsérkörzés először kis, majd 

nagy kör mentén 

d.) különböző karlengetések ritmusra 

e.) oldalsó vagy mellső középtartásból a kéz csípőre helyezése 

f.) oldalsó középtartásból karkeresztezés, majd ismét karnyújtás 

g.) karhúzás és tolás, páros munka 

 

4. Ujjak 

a.) a kéz ökölbe szorítása 

b.) az ujjak ide-oda mozgatása 

c.) ujjak egyenkénti mozgatása ritmusra 

d.) a mozgások változatai mindkét kézzel, majd váltva 

 

 

5. Lábak 

a.) a padlón fekve lábemelés, először páros láb, majd váltott láb emelése 

gyorsan és lassan 

b.) a padlón fekve lábkörzés a kis körtől a nagyig és vissza 

c.) állva láblengetés előre, hátra, oldalt és le 

d.) térdhajlítás és nyújtás, miközben a kezet a combon tartjuk 

e.) padon ülve a lábak hajlítása és nyújtása, páros lá emelése és 

leengedése 

f.) törzshajlítás bokafogással 

g.) szökdelés, ugrálás 

h.) szökdelés váltott lábbal, láblengetés 

 

6. Lábak és lábujjak 

a.) sarokemelés és leengedés 

b.) a lábfej visszafeszítése (az ujjak emelése, „pipálás” 
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c.) járás sarkon és lábujjhegyen 

d.) a külső talp-élen járás, a kartartás törzs mellett 

e.) ugrálás páros lábbal, egyik, másik lábon, váltott lábon 

f.) törzshajlítás előre 

g.) hanyatt fekve, vagy állva a lábbal, vagy a nagylábujjal rámutatni 

adott célpontra 

h.) babzsák fölmarkolása lábujjal 

 

Néhány gyakorlatot ezek közül lehet zenére is végezni. 

 

 

 

2.3.3. Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés) 

Az észlelés pontosabb működését 3-4 éveseknél elsősorban a mozgás és testséma 

fejlesztésén keresztül érhetjük el. 5-6 éveseknél már célzott, direktebb fejlesztés is 

szükséges. 

A látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi 

fejlesztés. A látott, hallott, tapintott dolgok nyelvi kifejezésének megtanítása, a 

szókészlet bővítése. A tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés 

összekapcsolódik valamilyen nyelvi (auditív) és motoros tevékenységgel. 

 

Vizuális (látás) fejlesztés 

 

Az olvasás elsősorban a jól funkcionáló balról jobbra irányuló szemmel követés és a 

finom szemmozgás ellenőrzésének függvényeként alakul. Célszerű, hogy a gyermekek 

gyakorolják a szemmozgás kontrollját. 

 

1. A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése. Mozgó 

tárgyak követése: balról jobbra, jobbról balra, fel, le, kör, diagonális stb. A fej 

mozdulatlan marad, csak szemmel követi a mozgás irányát a gyermek. 

Könnyítésül kezdetben végtagmozgással is kísérheti, amely egyre kisebbedő, 
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finomodó: karral, kézzel, ujjal. Az iránykövetést kísérje az irányok verbális 

megjelölése. 

 

 

2. A szem fixációs erősítése: 

a.) ismert játékok, vagy használati tárgyak közül egy kiemelése és annak 

fixálása 10 mp-ig (fel-, lemozgatjuk). 

b.) Egy ismert tárgynak, tárgy képének egy részletét megkeresni és azt fixálni 

10 mp-ig 

A perifériás látás gyakorlására is igen alkalmas, ha a gyermeknek ilyen 

megfigyelési feladatot adunk. 

 

3. Vizuális zártság – egészlegesség észlelésének alakítása: Mi hiányzik? 

a.) ismert tárgyak, eszközök egy részletének hiányát felismertetni 

b.) hiányos képek felismertetése: Mi hiányzik róla, mit ábrázolhat? 

c.) rejtett figurák megtalálása 

 

4. Vizuális időrendiség felismertetése: képeken elmesélt történetek kirakása: Mi 

történt először? …Mi következik? 

 

5. Vizuális ritmus: a legkülönbözőbb vizuális minták folytatása 

a.) tárgyakból kirakott – gyöngyök, kockák, rudak, kártyák – minták folytatása 

b.) rajzos – képi – minták elrendezése (fekvő alak… ülő alak… álló … járó…) 

c.) sorminták rajzolása 

 

6. Vizuális helyzet – pozíció felismertetése: (négymezős tábla) pl. matematikai 

foglalkozásokon szimmetria 

a.) mágnes táblán a nevelő elhelyez egy alakzatot adott mezőbe 

b.) a gyermekek sajátjukon ugyanoda helyezik azt 

c.) az alakzatokat adott mezőben, más pozícióban elforgatni 
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7. Vizuális memória fejlesztése 

a.) egyszerű testmozgást, bemutatás után emlékezetből leutánozni 

b.) vizuális mintát rövid bemutatás után felismerni, felsorolni, kirakni stb. 

(fokozatosan növelhető az elemszám és a bemutatás idejének csökkentése) 

 

Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése 

 

1. A lehető legtöbb féle alak – forma – méret motoros kialakítása: 

a.) formaalakítás mozgással (járás, futás, mászás, ugrás segítségével: felső 

végtagokkal való kialakítással, létrehozása testtel, testrésszel). 

b.) padlóra rajzolt különböző alakzatok körbemozgása, végigmozgása 

c.) padlóra rajzolt alakzatok (különböző formák, vagy azonos alakzatok más-

más méretben) felhasználása különböző mozgásos feladatok elvégzésére. 

2. Különböző tárgyak, alakok, formák, méretek felismertetése a gyerekek 

környezetében: bemutatása, azonos megkeresése, párosítási, csoportosítási 

feladatok (dominó. lottó) 

3. adott vizuális minta kirakása: forma, méret, szín szempontjából különböző 

minták kirakása (lyukas tábla, de alkalmazásában a fokozatosság 

elengedhetetlen: egyszerűbb formáktól a bonyolultabbig, először egyetlen 

szempont figyelembevételét követelve: pl. csak szín, vagy csak forma stb., 

kevesebb elemtől az összetettebb formákig). 

4. minták rajzolása, festése 

5. részekből különböző alakok összerakása 

 

A tapintásos – sztereognosztikus – észlelelés fejlesztése 

 

1. Az alapvető gyurmázási technikák megtanítása: gömbölyítés, sodrás, lapítás, 

mélyítés, mintázás gyakorlásával (gyurma, homok felhasználásával) 

2. különböző formák, méretek alakítása minta után 

3. különböző formák, méretek megváltoztatása – „Varázsoljuk el!” 
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4. ritmikus sorminta készítése, a minta folytatása. Az említett fejlesztési módoknál 

fő hangsúly a tapintásos tapasztalatszerzésen van. A vizualitás is jelen van, 

hiszen a kialakított formát látja is, vizuális benyomásokat szerezhet. A taktilis 

csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával: 

- „érzékelő zacskó”,  „elvarázsolt zsákocska” 

a.) pusztán tapintással felismerni a tárgyakat: Mi lehet? Milyen? mérete, formája, 

felülete, anyaga stb. 

b.) a tapintással felismert dolgokat: párosítani, sorba rendezni fokozatuk szerint, 

csoportosítani egy-egy minőségi jellemzőjük alapján 

 

 

Mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése 

 

1. behunyt szemmel a gyermek bizonyos mozgásokat végez az óvodapedagógus 

segítségével: kézzel (kört ír le a levegőbe stb.), lábbal (lépés előre, hátra stb.), 

nyitott szemmel mozgásokat megismétel 

2. hátára rajzolt formát kell mozgással megismételni, képi formáját felismerni 

 

 

A térészlelés – térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése 

 

1. Az alapvető téri irányok megismerése saját testrészeinek közvetítésével: 

a.) rácsos papíron, szöges táblán, lyukas táblán a két oldal megkülönböztetése 

nélkül a mellé helyezett kéz segítségével, a középvonal megjelölésével 

b.) a jobb-bal oldalirányok begyakorlása kiszínezéssel, színes korongok kirakásával 

c.) a négy fő iránymező megismertetése az említett módon 

 

2. Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal: 

a.) ismert játékeszközök kirakásával a négy irány gyakoroltatása 

b.) a tárgyak egymáshoz való viszonyának megismertetése, mágneses táblán való 

kirakás, elhelyezés segítségével, mellette, előtte, mögötte, alatta, felette 
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c.) függőleges és vízszintes sorok kirakása különböző színekből, formákból 

d.) a fentiek segítségével a szögek (sarkok) érzékeltetése 

 

3. A téri viszonyokat jelentő verbális kifejezések megtanítása 

 

 

A hallási észlelés (auditív) fejlesztése – a hangzási analízis-szintézis fejlesztése 

 

1. figyeltessük meg, milyen hangot hallunk, mikor egy ember sóhajt, vagy 

tüsszent, különböző hangok működnek bennünk. Figyeljünk a természet 

hangjaira 

2. az óvodapedagógus által bemutatott ritmus letapsolása, vagy lekopogása. 

Kezdetben szabályos ritmusokat használunk, majd később szabálytalan 

ritmusokat. 

3. ritmusvisszaadás csukott szemmel 

4. mondjunk olyan szavakat, amelyek azonos hangzókkal kezdődnek, pl. baba, 

bögre, bogár, béka, róka, rózsa, rőzse 

5. hány szót tudsz felsorolni, melyek úgy kezdődnek: ma…., te…., si…., stb. 

6. a megadott betűhangokból, vagy fonémákból olyan, általunk ismert szót kell 

alkotniuk, amelyek tartalmazzák ezeket 

 

A keresztcsatornák fejlesztése 

 

1. Vizuális-tapintásos interszenzoros működések fejlesztése: 

a.) tapintással exportált (felismert) tárgyat kell keresnie a vizuális mintákban 

b.) vizuálisan felismert tárgyat mintául véve, ki kell keresnie tapintással az 

„érzékelő zacskóból” 

c.) egyre finomabb különbségek felismertetésével gyakoroljuk a kétféle inger 

modalitás átfordítását 
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2. Vizuális-auditív interszenzoros működés fejlesztése: 

a.) a gyerekeknek ismert tárgyakat, állatok képét, különböző hangforrások vizuális 

képét mutatjuk, és a megszólaltatott hanganyagban fel kell ismernie az adott 

hangforrás képét 

b.) „figyeljünk a hangokra!” A hallott hanganyaghoz keresse a hangforrást, „minek 

a hangja?” (társak megszólaltatása, hangjukról felismertetés) 

c.) auditív memória fejlesztése: dallamtöredékek megismételtetése, különböző 

hangok megismételtetése, majd a hangforrás kerestetése 

 

3. Vizuális kinesztetikus interszenzoros működés fejlesztése: 

a.) bekötött szemű gyermek kezével formát rajzoljon a levegőbe és a hátára 

rajzolt formát ismerje fel a vizuális mintában 

b.) mozgásos élményanyag, forma felismerése vizuális mintában, verbalizálva a 

formát 

c.) vizuális-kinesztetikus megközelítés a későbbiekben a betűk, vagy szavak 

közötti finom különbségek megfigyeltetése, észre vétetésére is használható 

 

 

4. Hallási-tapintásos interszenzoros működés fejlesztése: 

A gyermekeknek elmondással jellemeznie kell azt a tárgyat, amit tapintás útján 

felismert és azonosított, vagy meg kell találnia tapintás útján azt a játékot, vagy 

alakot, amit egy másik személy jellemez. 

 

5. A szem-kéz koordináció fejlesztése: 

A szem-kéz koordináció fejlesztésének finommotoros kontroll fejlettségével 

való összefüggését a Mozgásfejlesztés című fejezetben is tárgyaljuk. A 

következő szemmozgáshoz szükséges tevékenységekről pedig a percepció 

fejlesztésénél beszéltünk. Számos gyermek úgy érkezik az iskolába, hogy ezek 

a készségei megfelelően fejlettek ahhoz, hogy képesek legyenek alakok 

lemásolására, egyszerű képek festésére, rajzolására, s talán még ahhoz is elég 
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fejlettek ezek a készségek, hogy elkezdjen írni tanulni. Fontos tehát 

felmérnünk, hogy melyik gyermeknek van szüksége ilyen jellegű fejlesztésre. 

 

2.3.4. Verbális fejlesztés 

 

1. A tárgyak megnevezése 

A lakásban, az óvodában és a közvetlen környezetben található tárgyak 

megnevezése: 

 

a.) ruházat: zokni, trikó, cipő, papucs, csizma, nadrág, farmernadrág, ruha, 

szoknya, ing, blúz, nyakkendő, kardigán, pulóver, dzseki, anorák, esőkabát, 

mellény, bugyi, fürdőruha (testséma) 

b.) testrészek: törzs, fej, arc, szem, fül, orr, száj, ajak, fogak, nyelv, szemhéj, 

szempilla, szemöldök, homlok, haj, áll, orca, orrlyuk, nyak, váll, mellkas, 

gyomor, kar, kéz, ujjak, hüvelykujj, könyök, csukló, tenyér, köröm, ujjpercek, 

derék, csípő, lábszár, lábfej, sarok, comb, hát, térd (testséma) 

c.) cselekvések: sétál, gyalogol, menetel, szalad, szökdécsel, ugrándozik, lép, 

áll, elindul, mozog, elkezd, megáll, ül, fekszik, térdel, csúszik, (fel)mászik, 

kúszik, siklik, megcsúszik, csavar, hajlít, görbít, vágtat, görbül, elterül, 

elnyúlik, elernyed, kanyarodik, felemel, leenged, lehúz, lesüllyeszt, lehalkít, 

tompít, beborul, pipiskedik, előrehalad, hátrál, taszít, hajt, húz, von, üt, ránt, 

dob, visszapattan, fog, rúg(dalózik), keresztez, megfordul, fon, sodor, fordít, 

bukfencezik, csöppen(t), koppint, tapsol, kiabál, fütyül, izeg, mozog, nyit, 

zár, dörzsöl, csurog, morajlik, tétovázik, sürög-forog, mormol, beszélget, 

cseveg, fecseg, figyel (testvázlat nagy és finommozgások) 

 

2. Térbeli viszonyok 

a.) irányok: fönt, lent, alatt, át, keresztül, fel, hátra, fölött, fölé, rá, felé, 

előre, oldalt, jobbra, balra, végig, mindenfelé, körös-körül, felől, után, 

körül, köré, közel (valamihez), messzire, távol valamitől, emelkedő, 

felfelé haladó, süllyedő, lefelé haladó, közelebb, távolabb, keresztben, 
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magasabban, alacsonyabban (Nagy és fonommozgás készségek, 

testséma, lateralitás, vizuális diszkrimináció, sorozatba rendezés) 

b.) Helyzet: -on, -en, -ön, -ról, -ről, -ból, -ből, -ban, -ben, kívül, belül, 

tetején, alján, közepén, középpontjában, között, fölé, felett, alá, lent, alul, 

alatt, lejjebb, le, túl, át, keresztül, előtt, mögött, mellett, együtt, valamire 

vonatkozóan, vízszintesen, magasan, alacsonyan, balról, jobbról, első, 

második, stb., utolsó, itt, ott, kívül, belül (Nagy és finommozgások, 

testséma, lateralitás, időbeli sorrendiség, sorozat) 

c.) Idő: most, után, előbb, később, hamarosan, nappal, éjszaka, délelőtt, 

este, hét, hónap, év, tél, tavasz, nyár, ősz, húsvét, karácsony, kezdődik, 

befejeződik. (időbeli sorrendiség, nagy és finommozgások) 

 

3. Osztályozás 

a.) Alapformák: kör, körül, körbe, négyzet, téglalap alakú, ovális, hurkos, 

háromszögletű, kereszt, csillag, négyoldalú, vonal, pont, egyenes, görbe 

vonalú, cikcakk, csúcs, sarok, oldal, él, hajlás, ferde.  Az említett 

kifejezéseket mindig manuális, mozgásos tevékenységekhez kötötten 

használjuk. 

b.) Alapszínek: piros, kék, sárga, zöld, fekete, fehér, barna, narancssárga, 

rózsaszín, bíbor (ibolya) 

c.) Méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség: nagy, kicsi, hatalmas, 

apró, több, kevesebb, gyors, lassú, sebes, magas, alacsony, kövér, 

sovány, széles, keskeny, alsó, felső, hangos, halk, csendes, édes, savanyú, 

kellemes, érdes, finom, tele, üres, nehéz, könnyű, lágy, kemény, azonos, 

különböző, hasonló, eltérő, világos, sötét, az összes, néhány, elég, 

egyenlő. (Sorozat, auditív-vizuális diszkrimináció, tapintás, gondolkodás, 

alap számfogalom). 
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II. Programunk tartalma 

   

Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek célzott 

fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsük a 

zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai beilleszkedésre. A program 

kidolgozásánál a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi 

formájára a mozgásra és a játékra alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken 

végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét 

egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda 

kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza 

meg. 

 

1. Természetes gyermeki megnyilvánulások 

 

A mozgás célja, hogy a testnevelés foglalkozásokon, a mindennapok tudatos, 

szervezett mozgásos tevékenységei által a gyermekek a lehető legtöbb pozitív 

tapasztalat begyűjtésével egész életre elkötelezzék magukat a fizikailag aktív 

életmód mellett – már amennyire ez óvodáskorban lehetséges. 

 

1.1. MOZGÁS  

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. A mozgás 

fejlődését a születéstől a kisgyermekkorig általában figyelemmel kísérik, fontosnak 

tartják. Köztudott ugyanis az a tény, hogy ebben az életszakaszban a gyermek 

mozgásának fejlettsége képet ad általános fejlettségi szintjéről, a fejlődés 

tempójáról. A szülők ekkor még figyelik, hogy mikor fordul meg, mikor nyúl a 

tárgyak után, mikor ül-áll fel, mikor kezd járni. A járás megtanulása után azonban 

már általában kevesebb figyelmet fordítanak erre a területre.  

Prevenciós programunkban alapvető szerepe van a mozgásfejlődés folyamatos 

nyomon követésének, megsegítésének. A járás megtanulása után kiszélesednek a 

gyermek mozgáslehetőségei, ezáltal gazdagodnak tapasztalatai. A folyamatos 

gyakorlás során mozgása fejlődik, minőségi változáson megy keresztül. Ezek a 
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változások a gyermek egész napi tevékenységében megfigyelhetők. Ennek nyomon 

követése, regisztrálása fontos feladat. A fejlődést segíteni ugyanis csak a meglévő 

szinthez igazodva lehet.  

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a 3-7 éves 

gyermekek fejlődésében. Ebben az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a 

tevékenység által szereznek információt környezetükről. 

Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív 

nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal és 

az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és a 

szociális képességek alakulását is. 

 

Hatása az értelmi képességek fejlődésére 

 A mozgásos játékok, gyakorlatok, téri helyzetek felidézésével fejlődik a 

gyermekek vizuális memóriája. 

 A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismertetésével, 

megnevezésével bővülnek a térről való ismeretek, fejlődik térészlelésük, 

gyarapodik szókincsük. 

 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a 

különböző észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a 

fogalomalkotás fejlődését is. 

 

Hatása a szociális képességek fejlődésére 

 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az „én-

tudat” fejlődését, a „szociális én” erősödését. 

 A közös örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatai kiszélesednek. 

A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő 

és tolerancia képességük. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták 

tanulására. 

 A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt. Így 

tanulják ezeknek a kezelését, elviselését. 
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Programunkban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat 

egyaránt megvalósítunk. A Prevenciós mozgásfejlesztő program fő feladatait – 

nagymozgások, szem – kéz – láb koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika 

fejlesztését – természetes módon építjük be a gyermekek tevékenységébe. 

Tehát nem erőltetett fejlesztésről, hanem a pedagógiai célokhoz igazodva a 

fejlesztési lehetőségek megkereséséről van szó. 

 

A mozgásfejlesztés fő feladatai 

 A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás 

megszerettetése 

 A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel kialakítása 

 A mozgástapasztalatok bővítése, sok gyakorlással a mozgáskészség 

alakítása 

 A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, 

koordinációs) 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek 

fejlesztése 

 

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életet 

átszövi. A testnevelési foglalkozásokon túl jelen van a szabad játékban, a 

környezeti és esztétikai nevelés, valamint a gondozási és önkiszolgáló 

tevékenységekben is. 

 

 

Kiemelt mozgásfejlesztés két területen valósul meg 

 A szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben 

 a kötelező testnevelés foglalkozásokon 

 

1.1.1. Mozgásfejlesztés a szabad játékban 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, futkározni, 

csúszni-mászni, manipulálni, vagyis mozogni. Az őket körülvevő felnőttek 
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szemléletétől és a megfelelő feltételek megteremtésétől függ, hogy megmarad-e 

természetes mozgáskedvük. Fontos feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges, 

felkeltsük ezt a mozgáskedvet és tudatosan építsünk rá. Ehhez szükséges az 

óvodapedagógusok szemléletének alakítása. Lényeges a megfelelő motiváció, a 

mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása, a mozgásos tevékenységek 

pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges szabályok megtanítása. A 

gyermekek napirendjét úgy kell kialakítani, hogy egész nap biztosítsunk számukra 

megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységekre a csoportszobában és 

az udvaron egyaránt. Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál a gyermekek 

életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez igazodunk. 

 

A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért 

leginkább a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket kell 

biztosítanunk a csoportszobában is. Ezek az eszközök lehetnek tornaszőnyegek, a 

csoportszoba asztalai is. Ebben az életkorban a gyermekek gyakran 

kezdeményeznek csúszó- mászó-bújó játékokat.  

 

A 4-5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és 

az egyensúlyérzék fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését 

szolgálják a különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, 

valamint a manipulációs barkácsoló tevékenységek is. 

Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő 

vesztibuláris központ spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő 

mozgások közben. Erre a célra nagyon jól használhatóak a különböző hinták, a 

Body Roll, a nagy fizikoterápiás labda, a füles labda, az ugráló asztal, a lépegető, 

az elefánt talp, a billenő korong stb. 

 

5-6-7 éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt 

fektetni. A játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek a spontán fejlesztésére, pl. 

ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, apró gyöngyök fűzése, kicsi 

elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás stb. Ezekhez a 
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tevékenységekhez a helyet a csoportszoba rendszeres átrendezésével tudjuk 

biztosítani.  

Az udvaron is használjunk ki minden lehetőséget és helyet a szabad mozgásra. 

Kivisszük az udvarra a testnevelési foglalkozáson használt eszközöket- füles 

labdák, labdák, ugráló kötelek. 

A szabad játéktevékenységben célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a 

fejlettségének, érdeklődésének, temperamentumának legmegfelelőbb 

tevékenységet. 

A gyermekek mozgásigénye különböző. Nagyon fontos, hogy a nagyobb, aktívabb 

mozgást és a nyugodt tevékenységet kedvelő gyermekek meg tanuljanak 

egymáshoz alkalmazkodni, tartsák tiszteletben egymást. 

Ehhez elengedhetetlen bizonyos alapvető szabályok megtanítása, betartása. A 

megfelelő, nem túl sok szabályozásra a gyermekeknek is szükségük van. Ezek 

alapján, ehhez igazodva mérik be kompetencia határaikat. Túl sok szabály 

betartására azonban még nem képesek.  Ha túl vannak szabályozva, nem tudnak 

szelektálni és a legfontosabbakat sem tartják be. Meggyőződésünk, hogy a 

kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a gyermekek 

örömmel vesznek részt. A sikeresen jó hangulatú tevékenység a gyermekek 

számára pozitív élményt nyújt, ez újabb cselekvésre készteti őket. Így a mozgás 

természetesen beépül a gyermek spontán tevékenységeibe, szokássá, igénnyé válik. 

A rendszeres mozgás során fejlődnek pszichikai, testi, értelmi és szociális 

képességei, ezek eredményeként egészségesebb lesz. 

 

1.1.2. Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi 

testnevelésen  

A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játékjellegű fő 

gyakorlatokból tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként 

értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül 

sokszor megjelenik, a feladattól függően, hol, mint eszköz, hol, mint cél. 

A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok 

beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is (lábboltozat erősítés, 
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gerinctorna). 

A testnevelési anyag éves elrendezésénél a didaktikai és pszichológiai szempontok 

mellett jó, ha gondolunk helyi adottságokra és az időjárás változásira is. 

Az atlétikai gyakorlatokat (futások, ugrások, dobások) a szabadban végezzük. 

Az egyes foglalkozások megtervezésénél mindig figyelembe kell venni a csoport 

általános fejlettségét, a fejlődés ütemét. Ehhez igazodva kell eldöntenünk az egyes 

mozgásformák ismétlésének a számát. 

Fontos, hogy a mozgásos anyaghoz természetesen igazodjanak a prevenciós 

program fejlesztési feladatai. Ehhez átgondolt, tudatos tervezésre van szükség. A 

foglalkozások bevezetésénél mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 

gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző 

mozgásokat. a különböző nehézségű differenciált feladatok adásával segítsük elő, 

hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb mozgásos 

feladatokat. Arra törekszünk, hogy a feladat ne legyen se túl könnyű, se túl nehéz, 

mert a túl könnyű nem készteti erőfeszítésre, a túl nehéz viszont gátlásokat 

okozhat. 

A gyermek számára a megfelelő nehézségű gyakorlat kiválasztása nem csak a 

mozgásos képességeit fejleszti, hanem képet ad önismeretéről is. A feladatok 

végrehajtásánál nem az az elsődleges célunk, hogy a gyermekek tökéletesen 

kivitelezve végezzék el a gyakorlatokat. Elsősorban olyan készségeket és 

képességeket akarunk kialakítani, amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb 

mozgás elvégzését is. Természetesen megmutatjuk a helyes mintát, ösztönözzük és 

biztatjuk a gyermekeket az esztétikus, pontos mozgásra. Ezt azonban soha nem 

elmarasztalva, hanem mindig a pozitívumokat kiemelve tesszük. 

A testnevelési foglalkozásokon javasoljuk a kézi szerek gyakori használatát. Ezek 

jól szolgálják a fejlesztési célkitűzéseket és változatosabbá, érdekesebbé teszik a 

foglalkozásokat a gyermekek számára. A kézi szerek közül kiemelnénk a labdát, 

amit nagyon szeretnek a gyerekek és sok játékos és nagyon hatékony mozgás 

végezhető vele. (Különböző méretű labdákat használunk.) 
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A foglalkozások szervezésénél fontos szempont számunkra, hogy a gyermekek a 

legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozogjanak, ehhez az együttes 

foglalkoztatási formát javasoljuk. Amíg lehetőség van rá, a szabadban tornázunk. 

A rendszeresen szervezett foglalkozásokon nagy lehetőség van a fejlesztő program 

feladatainak fokozatos és természetes megvalósítására. A mozgásfejlesztő program 

és a testséma fejlesztés valamennyi feladata beépíthető a testnevelési 

foglalkozásokba. Az észlelés területéről a következő feladatok beépítésére van 

lehetőség: 

 alaklátás, formaállandóság fejlesztése: forma alakítása mozgással, 

különböző alakzatok végigmozgása, körbemozgása 

 kinesztetikus mozgásészlelés fejlesztése: behunyt szemmel bizonyos 

mozgások végzése, feszülés és elernyedés érzékeltetése 

 térészlelés fejlesztése: alapvető térirányok megismerése saját testének 

közvetítésével 

 

A verbális fejlesztő programból a testrészek, helyzetek, mozgások, téri irányok 

pontos és gyakori megnevezésére van mód. 

A foglalkozások megtervezésénél fontos, hogy a fejlesztő feladatok természetesen 

illeszkedjenek a testnevelés anyagához. Tudjuk, hogy a gyermekekkel sok mindent 

meg lehet tanítani, de fejlődésüket csak akkor segítjük, ha a megfelelő időben a 

megfelelő tevékenységet végeztetjük velük. 

A 3-4 évesek testnevelési anyag nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. 

Ezért ennél a korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Pl. különböző 

járások, futások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgy alatt, vagy fölött, szer 

megkerülésével,stb. Az egészséges személyiség fejlődéséhez hozzátartozik, hogy a 

gyermekeknek önmagáról egyre pontosabb információi legyenek. A testnevelési 

foglalkozásokon, a legtermészetesebb módon ismerkedhet testrészeivel és azok 

funkcióival. Ezért alkalmazható jól a testséma fejlesztő programból a  

 testrészek ismeretét célzó gyakorlatok, pl. „járjatok a sarkatokon!”, 

„ütögessétek a talpatokat a földhöz!”, stb. 
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 tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása, pl. „Álljatok a szék mögé! 

Hasaljatok a padra!” stb. 

 test személyi zónájának alakítása, pl. „Emeljétek a babzsákot a fejetek fölé, 

vegyétek át a másik kezetekbe!” stb. 

Ebben az életkorban külön nem terezzük az észlelés fejlesztését, hiszen a 

nagymozgások végrehajtása közben spontán fejlődik. 

 

4-5 éves korban mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos 

megismerése. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot kell tervezni, amikor 

különböző irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. 

Pl. futás, jelre sorakozás az óvodapedagógus előtt (az óvodapedagógus a helyzetét 

mindig változtatja) szökdelés padok körül, fák között hullámvonalban. 

Elhelyezkedés különböző szereken, formákon. 

 

A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül: 

 

 az egyensúlyérzék fejlesztése, pl. különböző mozgások végzése emelt 

felületen, forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, futás közbeni 

megállások 

 szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok, pl. babzsák 

feldobása, elkapása, célba dobás, egyensúlyozó járás létra fokai között, 

célba ugrás 

 

A testséma fejlesztő programból kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása. A kicsiknél 

még csak az „egyik-másik” megkülönböztetést használjuk. Itt már a „jobb-bal” 

kifejezéseket is, de a csuklójukon lévő jelhez igazodva. Pl. „Emeljétek fel a szalagos 

jobb kezeteket!” A csukló megjelölése a kezességtől független. a pontos eligazodás 

miatt azonban fontos, hogy mindig ugyanarra az oldalra kerüljön a szalag. 

Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 éveseknél, de még mindig nem kiemelt 

feladatként. 
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Az 5-6-7 éveseknél azonban az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb. Ebben az 

életkorban az alaklátás, formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. 

Ezek közül egyes gyakorlatok csukott szemmel is elvégezhetőek, pl. labdagurítás a test 

körül jobb és bal kézzel, csukott szemmel is. 

Új feladatként jelentkezik a finommotorika fejlesztése. Ez nagyon lényeges fejlesztési 

terület, mivel a finommotoros koordináció az írás megtanulásának elengedhetetlen 

feltétele. Testnevelési foglalkozásokon ezt természetes módon a szerek különböző 

fogásmódjával, kisebb testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jól 

használhatóak erre a célra a különböző méretű labdák, botok, szalagok. Pl. bot fogása 

marokkal alulról – felülről, szalag fogása két ujjal, marokkal. Labda gurítása ujjakkal. 

Minden ujjal egyszerre, majd külön-külön. Szalag lengetése csak a csukló 

mozgatásával stb. A foglalkozásokon lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére 

is. A bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését és 

elvégzik a látott, hallott feladatokat. 

 

A mozgásfejlesztésben meghatározó: 

 a spontán érzelmi motivációkra építünk az egyéni fejlettséget figyelembe véve 

 a foglalkozásokon jó hangulatot próbálunk teremteni azért, hogy a gyermekek 

jó közérzettel vegyen részt 

 biztosítjuk a gyermekek megfelelő terhelését az aktivitási szintek 

változtatásával 

 az ily módon kiváltott fizikai aktivitás előhívja és erősíti a szellemi aktivitást is 
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2. JÁTÉK 

Gondoskodunk a „… gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az 

életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel a 

mással nem helyettesíthető játékról.” 

 

2.1. A játék szerepe a fejlődésben 

 

A természetes gyermeki megnyilvánulások sorában a két legfontosabb a mozgás és 

a játék látszik óriási dominanciával uralni a gyermek kisgyermekkori fejlődését. A 

gyermek 0-8 éves élettörténete egy egysége fejlődési láncolat, ahol a fejlődés 

folyamatossága jól követhető. a korai fejlődési sajátosságok nagy mértékben 

meghatározzák az idegrendszer számos működési sajátosságát, amelyek a 

későbbiekben (pl. óvodáskorban) nemcsak a korai tanulás, hanem a szándékos 

iskolai tanulási-elsajátítási folyamatok sikerességét is befolyásolják. 

A játék fejlődése a fejlődés egészének tükre. Akár a játék fejlődésének pedagógiai 

szemléletében, akár a pszichikus funkciók fejlődésének szemléletében 

gondolkodunk, a játék által követhetővé válik a fejlődés szenzomotoros, művelet 

előtti, műveleti szakaszainak minden lépése. A szakaszok ismeretén túl a játék teszi 

megfigyelhetővé azokat a minőségi ugrásokat, amelyek ugyan nem a szakaszok 

határai, hanem inkább egy bizonyos fejlődési folyamatosság lassú 

átmintázódásának elemei. A mozgás, a testséma és az én megismerése, a percepció, 

a gondolkodás, azon belül a fogalmi gondolkodás és a beszédfolyamatok, a 

kommunikáció fejlődése mind-mind játékba ágyazódik. 

A játék saját útja más szempontból osztályoz, de mind a szocializációt, mind az 

értelmi fejlődést egyaránt tükrözi. Az egyszerű gyakorló, majd utánzó játékoktól 

vezet a szimbolikus játékokon keresztül a szabályjátékok világába, de ez az  út csak 

elvi hierarchia, a gyakorló játék soha nem hal el, a szimbolikus játékok nagy 

időszakában már megtalálhatóak az egyszerűbb szabályjátékok. Az egyidejűségben 

rejlik a játék színességének titka, lehet valami nagymozgásos, tűnhetne 

gyakorlónak, de ugyanakkor szimbolikus és szabály által vezérelt is egyszerre. 
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2.2. A játék szerepe az idegrendszer fejlődésében 

A játék a gyermek fejlődésében alapvető jelentőségű, semmi mással nem 

helyettesíthető tevékenysége forma. A tudomány jelenlegi állása szerint 

bizonyított, hogy a magasan szervezett idegrendszer fejlődésének a játék feltétele, 

szervező (organizáló) és összerendező (integráló) funkciója. Ennek bizonyítékai 

nemcsak elvi jelentőségűek, hanem az óvodai élet mindennapjaiban is 

meghatározóak. Az óvodai nevelés tartalmának a játékra építettség az egyik 

legfontosabb sajátossága. Az óvodai nevelés országos alapprogramjának elvei 

szerint a játék semmi mással nem helyettesíthető gyermeki tevékenység. Ennek 

szellemében a játék az óvodai nevelés rendszerén belül fundamentális, mindent 

átható jelentőséggel bír. A Komplex Prevenciós Óvodai Program elvei szerint a 

mozgás, a játék és a kultúraátadás hármas keretében elrendezhető az óvodai 

nevelés teljes cél és feladatrendszere, megvalósul a törvény által kitűzött elvek 

összessége és segíti abban a gyermekek fejlődését, hogy kialakulhasson az iskolai 

életre való felkészültségük. A korai fejlődés folyamatait (az iskolás kor előtti 

időszakra értendő) a program oly módon segíti, hogy a természetes fejlődési 

koegzisztenciák és az egyéni sajátosságok szabad megnyilvánulásai mögött ne 

rejtezzenek fejlődési rizikók, fejlődési zavarok, fejlődési megrekedések, amelyek 

csak az iskolás korban manifesztálódnak. 

A neurológiai hátrányokkal rendelkező gyerekek (amely pontosabban 

neurohormonális szabályozást jelent), olyan segítséget kaphassanak, hogy saját 

problémáikhoz mérten korrekció, kompenzáció történjen, tehát a veszélyeztetettség 

csökkenhessen, valamint a későbbi nehézségek súlyosabbá válásának elejét 

vegyük. Ennek értelmében beszélünk a játék prevencióban betöltött szerepéről. 

Mind a fejlődésnek, mind a fejlesztésnek feltétele a gyermek saját aktív 

tevékenysége. Önkéntes, örömmel végzett tevékenységi formáiban kreatív 

ötleteinek szabad kipróbálási lehetőségei biztosítottak. A fejlődő idegrendszer 

egészséges megnyilvánulása a játék, ennek hiánya, vagy különleges sajátosságai 

azonnal jelzik a fejlődés bármely problémáját. Azon a szinten, hogy a fejlődésben 

milyen élményreakciók és milyen zavarok fordulhatnak elő, az 

óvodapedagógusoknak nagyon óvatosan, udvariasan kell felhívnia a szülők 
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figyelmét arra, ha a kisgyermek játéka hosszabb idő óta (1-3 hónap általában) el 

nem múló sajátosságokat mutat, tehát már nem aktuális élményfeldolgozásról, 

hanem esetleg fejlődési zavarról van szó. Napjainkban sajnos – mivel a természetes 

lassú életritmus felborult - nagyon rossz körülmények között élő szülők gyermekei 

halmozott problémákkal küzdenek. Genetikai hajlamuk van valamire, és/vagy 

rizikótényezőkkel terhelődik fejelődésük már a magzati életben, sok esetben 

koraszülés történik és/vagy a szülés körüli események is növelik a fejlődési rizikót. 

A kisgyermek fejlődésének számos problémája szerzett és veleszületett, és sok 

esetben a környezet problémái is hozzájárulnak. Hátrányos helyzetben a helytelen 

táplálkozás, mérgezett levegő, alváshiány, kiegyensúlyozatlan étrend, 

szeretethiány, elhanyagolás stb. a valódi, elsődleges biológiai okokból lesznek 

másodlagos biológiai okok, amelyek másodlagosan, harmadlagosan stb. hívhatnak 

elő környezeti befolyásokat, de a környezet maga is lehet elsődlegesen károsító 

tényező. 

Az óvodai nevelésnek optimális esetben három-négy éves időtartamban van 

lehetősége arra, hogy észrevegye a veleszületett, szerzett, kombinált problémákat 

és úgy segítse a kisgyermek fejlődését, hogy indirekt és kevésbé direkt eszközökkel 

tudja befolyásolni a fejlődés folyamatát, úgy tudja fejleszteni a gyermeket, hogy a 

kisgyermeknevelés elveit (az iskoláskor előtti nevelés 0-6 év, más értelmezésben 0-

8 év) ne sértse és a gyermeki jogok se csorbuljanak. 

A játék és a mozgás, valamint a kultúraátadás úgy hatják át egymást, hogy a 

gyermekik tevékenységek két legfontosabbika adja a program két fő tengelyét, a 

felnőtt tudattal kialakuló kölcsönhatásokban gyarapszik mindazokkal a mutatókkal 

a kisgyermek fejlődése, ahol a mintakövetésnek, a modellkövetésnek, az 

interakciónak, tranzakciónak nagy szerepe van. Természetesen az óvodai élet 

minden elemében komplex helyzetekkel találkozunk. Sokszor az életesemény 

bonyolultsága miatt nincs is értelme elemezni, mi ebben a mozgás, mi a játék, és 

mi a kultúraátadás mozgásos, játékossággal átitatott életmódszervezése). 

 Ennek pillanatnyi példája egy mozgás humoros kontextusba helyezése, pár 

perces példája egy énekes játék lefutó aktusainak sora, egy még mindig 

rövidtávú, de a kisgyermek idegrendszerének fejlődése szempontjából 
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kiemelt jelentőségű, 10-20 perces aktusai, amelyek a kapacitásokat a 

leginkább fejlesztik, pl. egy szerepjáték fenntartása és a munkamemória, 

figyelem, szenzomotórium, stb. összerendeződése tekintetében kiemelt 

fontosságú. Ugyanúgy óriási jelentőséggel bír ennek szociális vetületeiben 

is, ahol a gyerekek egymásra figyelnek, emlékeznek és igazodnak a másik 

által vitt szerep sajátosságaihoz, a kimondott, megformált figurához, 

fejlődik kitartásuk, toleranciájuk, több szempontú gondolkodásuk. Tovább 

vezetve a gondolatsort, a mozgás, a játék, a kultúraátadás egyre hosszabb 

távú szerveződései, mint egy kirándulás, egy ünnep, egy bábelőadás, amely 

jóval tovább „él”. A szokásrendszerrel, az események napi ritmusaival és 

mindennapos ismétlődéseivel egyre inkább a kultúraátadás felé billen a 

dominancia. Az egész egészleges keret és a belerendeződő epizódok együtt 

lesznek fontosak. Ilyen például egy karácsonyi előkészület, az advent 

időszaka, a az őszi szüret, a tavaszi vetés, ültetés időszaka.  

 Az évkör egy szociális naptárba rendeződik, ennek logikáját a gyermek 

szubjektív, majd egyre objektívebbé váló időérzékelése, időszámítás szerint 

éli át. 

2.3. A játék szerepe a nevelési folyamatban 

 A gyermeknek sajátos világlátása van. Nem kicsinyített felnőtt, 

meghatározott alkati sajátosságokkal, de nagyon plasztikus, 

fejlődésre képes idegrendszerrel jön a világra. Már az első 

élethónapokban, a saját kompetencia körén belül kimutatható a játék 

iránti vágy, a már ismert, a begyakorolt mozgás, észlelés, hangadás 

örömszerző ismétlése, variálása. Játék a látvánnyal, a játék a hanggal, 

a játék a tapintással, játék a történésekkel stb. adja kezdetét. A játék 

elválaszthatatlan a mozgástól, vagy éppen a szociális keretektől, 

személyektől. Teljes mértékben összedolgozódik a korai tanulás 

folyamataival, mert sajátos dinamika jön létre, ahol a gyermek 

idegrendszere pontosan szabályozza, hogy miből mit, mennyit, újat-e, 

vagy a biztonságot nyújtó ismeretet preferálja az adott pillanatban. 
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Fejlődésének kulcsa, hogy mindez az érési programhoz rendelődik 

hozzá. 

 Ma már nem tekinthetünk el annak jobb ismeretétől, értésétől, hogy 

miért fejlődnek másként a lassú, és másként a gyors 

ingerületvezetésű gyerekek, miért fejlődnek másként a fiúk és a 

lányok, miért a balkezes és a jobbkezes gyerekek, vagy miért késhet a 

domináns kéz, szem, láb, fül kialakulása, az (agyi) laterális 

dominancia kialakulása. 

 Kérdés továbbá, hogy bizonyos gyermekek számára (a normalitás 

körén belül) miért megterhelő a társas jelleg, a csoport relatív nagy 

létszáma (erre érzékeny gyerekek számára a 15-20 gyermek jelenléte 

is megterhelő, ami pedig az optimális, de a hivatalos keretszámhoz 

viszonyítva jóval alacsonyabb létszámot jelent.) 

 Eltérő módon fejlődnek a mozgékony, adott esetben a motoros 

nyugtalansággal rendelkező gyerekek, akiknél pontos figyelmük viszi 

őket, és akik figyelemzavarral lehetetlenné teszi az optimális ütemű 

fejlődést és az alkalmazkodást. Ezen gyerekek baleseti 

veszélyeztetettsége jóval nagyobb, az előző dominanciát mutató, 

ügyes gyerekek veszélykeresők, ingerkeresők, meggondolatlanok és 

gyorsak, az utóbbi csoport (ügyetlen) esetlenségénél fogva, 

figyelmetlenségéből eredően van kitéve fokozott veszélynek. 

Fejlődési hátrányaik megszüntetése az óvoda feladata, annál is inkább, mert a 

percepció és a gondolkodás összerendezésének szenzitív időszaka az 

óvodáskorra tevődik, ennek kompenzációja, korrekciója kisiskoláskorban már a 

megkésettség, vagy az akadályozottság feloldásával való küzdelem. Mindezek a 

játszó gyermek játékának elsődleges, vagy másod-harmadlagos jellemzőiben 

megmutatkoznak. 
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2.3.1. A játék szerepe a társas kapcsolatok fejlődésében 

  

A játék áthatja a mindennapos tevékenységeket, nem arról van szó, hogy más 

tevékenységek játékossá tételével adunk játékos árnyalatot, hanem arról, hogy a 

mozgás, játék, kultúraátadás szövete, hol tud olyan dominanciává szerveződni, ahol 

a fő dimenzió a játék, s így minden kritériumában játékként szerveződik. (A 

gyermek idegrendszere játékként szervezi, rendezi össze.) Ettől válik 

öngyógyítóvá, fejlesztővé és a problémás gyermekek fejlődésében facilitáló 

tényezővé. Épp ezért a játék szervezi eggyé az értelmi, érzelmi és társas 

folyamatokat. Pl. amíg a több szempontú gondolkodás lehetetlen, mert a kisgyerek 

gondolkodása egocentrikus, egy szempontú, addig a játék főleg gyakorló, utánzó és 

a társas szerveződés szintjei között, „egymás szemlélése”, „együttmozgás”, 

„magányos játék csoportban” szinteken találjuk. S ez nem baj, mert a játék társas 

szerveződésének is van érési ideje. Csak folyamatában fejlődik, elősegíteni lehet, 

siettetni nem kell! 

A gyermek fejlődésének egészleges holisztikus szemlélete az irányadó. A játék 

elválaszthatatlan a fejlődés egészétől, elválaszthatatlan a kognitív, az érzelmi, 

akarati, szociális, társas fejlődéstől. Elválaszthatatlan a mozgástól, a világkép és a 

tudat kialakításától. Az én tudat, a kompetencia, az autonómia kialakulása a másik 

nézőpontjának megértése, előre történő figyelembe vétele, szociális hatékonyság 

(modellnyújtás, modellkövetés), a szociabilitás fejlődése formálják a gyermeki 

tudat szociokognitív, azaz értelmi és szociális összerendezettségét, önszabályozó, 

alkalmazkodó funkcióit. 

 

 A pszichikus funkciók kognitív hangsúlyú funkciói sem választhatóak el 

egymástól, mert az érzékelés, az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a 

fogalmi gondolkodás (kezdetben soralkotás, figurális együttesek, 

kategorizáció, egyszeres, többszörös osztályozás, alá-, fölé rendelések, 

megmaradás fogalmak, amelyek megformálják a műveleti gondolkodást). 

Így a műveleti gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, gondolkodási 

stratégia, kreativitás rendelődhet alá a szó igazi értelmében vett 
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játéktevékenységnek, ahol a valódi viselkedés játék a különböző 

játéktípusokban érleli össze az értelmi és az érzelmi, akarati, társas 

funkciókat. Ennek jelentőségére a tudatfunkciónál visszatérünk. 

 Mindez a sok szempontúság, az idegrendszer három, illetve négy viszonylag 

független csatornájának, működési egységének függvényeként kezelhetőbb, 

nem felejtkezve el az egységességről, hiszen látjuk majd, hogy pontosan az 

összerendezettség adja a hatékony és harmonikus viselkedést. Ezek: a belső 

leképeződés szintjei, vagyis a cselekvéses (enactive), ahol a múltbeli 

tapasztalat a mozgás által vezérelt sémákban, mozgásmintákban sűrűsödik, 

képi (iconic, melynek magyar fordítása inkább lehetne a képzeti, a 

szemlélethez kötött), a szimbolikus (symbolic), amely alatt a jelen nem lévő 

dolog, gondolati tartalom, vagy fogalmi dominanciát mutató jel, szerep, 

szabály is ide sorolódik. 

 Megkülönböztethető egy negyedik, köztes, magasabb rendű, integratívnak 

tekinthető működés, amely a tudat működésének minőségi szintjét mutatja, 

kb. egy-másfél, két évvel később erősödik meg az én tudat. A mentalizáció, 

a tudásról való tudás és az ehhez kötődő leválasztó mechanizmus biztosítja, 

hogy a kisgyermek ne a megtévesztő percepciónak higgyen, hanem a hamis 

vélekedések lehetőségeit felismerje: a tudásról való tudás példája, amikor 

két kisgyerek különböző vélekedései mutatják, hogy melyik szerezte meg a 

tudásról való tudás kompetenciáját. (Példa: egy kisfiú ül velünk a szobában 

és látja, hogy a Lego-s dobozból kivesszük a Lego-t és egy szappant teszünk 

bele. A Lego a dobozban szokványos helyzet, az általában igaz. Ez változik 

meg. Amikor szappan kerül a dobozba, egy nem szokványos, de igaz állapot 

jön létre, a doboz szappant rejt. Ezt a cserét a velünk ülő kisfiú látta, tudja. 

Készülünk behívni egy kislányt (de csak beszélgetünk erről), és azt 

kérdezzük a kisfiútól, hogy „mit gondolsz, ha bejön egy kislány és 

megkérdezzük tőle, hogy mi van a dobozban, akkor mit fog mondani? 

(Természetesen nem tesszük ki ennek a helyzetnek a bejövőt, csak 

latolgatjuk vélekedésének a lehetőségeit és a példa magyarázata kedvéért 

választjuk széjjel a két szerepet kisfiúra és kislányra).  
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Tehát a velünk ülő kisfiú válasza kétféle lehet: 

1. Azt gondolja a kisfiú, hogy majd a belépő kislány azt mondja, hogy Lego 

van a dobozban, vagy azt mondja, hogy nem tudja.  

Mindkét válasz mentalizált, mert 

a. a szokásosra utal, ez is jó válasz a 4-5 éves szinten, illetve 

b. ha feltételez cserét, akkor bármi lehet benne, és tudnia kell, hogy a 

másik nem tudhatja, hogy konkrétan mi kerül bele. Ez magasabb 

szint, mint a 4-5 éves átlagvélekedés, azt is mondhatja, hogy valami 

mást rakhattak bele. (Tehát jó választás: a.) Lego b.) valami más 

2. A mentalizációt nem tartalmazó, csak a pillanatnyi percepciónak 

engedelmeskedő szisztematikus hiba, hogy a kisfiú azt feltételezi, hogy a 

belépő kislány tudni fogja, hogy a kivett játék helyére szappan került. 

Holott erről nem tudhat. Ha biztos a szappan ottlétében, akkor nincs 

leválasztó mechanizmus, nincs a tudásról tudása. Legújabb irodalmi 

adatok alapján, és hazai ellenőrző vizsgálatok alapján a fejlődésükben 

megkésett, vagy bármilyen szociokognitív éretlenséget mutató gyerekek 

öt éves korukban még bizonytalanok, vagy nem is értik a problémát, 

holott jól fejlődő, szociokognití szempontból érett négy-négy és fél éves 

gyermekek komolyan gondolkodnak a problémán és az esetek nagy 

többségében jól döntenek. Fontos szociokognitív mutató ez a gondolati 

játék az óvodás kisgyermek szempontjából, a másik nézőpontjának 

megértése szempontjából, mert valószínűleg ennek kialakulásai 

folyamatához kötődik a viselkedés és a játék szintjén a szerepjáték társas 

megosztottsága, a kollaboráció, kooperáció és a szerepmegosztás 

összehangolásának folyamata, ahol már viták oldódhatnak meg úgy, 

hogy nem esik szét a játék. 

 a tárgyról való tudás magasabb emeleteként alakul a tudásról való 

tudás, amely sok, eddig is fontosnak tartott mutató hátterében 

működik a több szempontú gondolkodás felé vezető úton, ahol 

biztosan követi az én tudat kialakulását, de megelőzi, vagy közel 

párhuzamos az értelmi működések közül a megmaradás fogalmak 
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kialakulásával, amelyekről ma már tudjuk, hogy társas 

helyzetben, vitában könnyebben kialakulnak. 

 példa: a folyadék mennyiségének megítélésekor, játékban, egy 

kancsó málna azonos mennyiségeinek különböző formájú 

poharakba való kiöntésekor a gyerekek vitatkoznak, ezt követően 

egyéni helyzetben már nem téveszti meg őket a pohár formája, a 

folyamat visszafordítható számukra: ugyanannyi, mert csak 

átöntöttük, nem vettünk el belőle, más a pohár alakja stb. érvek 

hangozhatnak el. 

A társ gondolati tévedésének előzetes feltételezésével olya 

összerendezett működéseket tapasztalhattunk (érhetünk tetten), ahol a 

gyermek saját nézőpontját és a másik nézőpontjának megfelelő saját 

belső reprezentációját képes összefüggésbe hozni. Ha működnek a 

szimbolikus rendszer kezdeti koordinációi (szimbolikus játék, 

mentalizáció), akkor fejlődhet tovább a társas kapcsolatok és az értelmi 

funkciók összerendeződésével. A két éves kor körül kialakuló 

tárgyállandóság, a három éves körüli én azonosság után soroljuk életkori 

sajátosságaik rendszerébe a négy éves kor körül szereveződő 

metareprezentáció, mentalizáció képességét, amellyel a másik szándéka, 

vélekedése megérthető és ez alapozza a szociokognitív funkciók további 

fejlődését. 

2.3.2. A játékfajták szinte mindegyike megjelenik az óvodás életében. 

Nem ritkán előfordul a kutató manipuláció, ha ismeretlen 

mozgásmintát követelő eszköz kerül a kezébe, s ezek nagyon jól 

fejlesztik a szem-kéz koordinációt, a kezesség-szemesség 

kialakulását, s hatnak a laterális dominancia kialakulására. 

Ugyanakkor ott látjuk a gondolkodási stratégiát, sőt annak optimális 

vezetését feltételező szabályjátékokat, amelyek már a szimbolikus 

túlsúllyal rendelkezik, bármennyire cselekvéses, vagy képi a játék 

járulékos sajátosságainak köre. Pl. bohóckártya-játékban egy keresett, 

de nem ismert figurának kérdésekkel történő azonosítása. A játék 
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lineáris fejlődési sorában a játékfajták linearitása csak a dominancia-

formákban lelhető fel, ahány játék, annyi színben keveredik a 

mozgásos, az észleléses, a szimbolikus, a mentalizált jegyek konkrét 

megjelenése. Azonban a divergens lehetőségekben fejlődik saját 

alkotókészsége, amikor a kisgyerek szabadon formál, épít, szerepet 

játszik stb., számtalan úton juthat el egy képzet megvalósításához, 

vagy az utólagos ráismeréshez, mert ez is fontos. A játékok más 

körében kötött a cél, de ahhoz az esetek többségében a kisgyermek 

választ utat, vagy megtanul és aztán számtalan ismétléssel, kis 

variációkkal interiorizál konkrét megoldásokat. Ezt utánzással 

sajátítja el, de tanulásában nem lehet nem felfedezni a kondicionálást, 

és a belátásos tanulást sem. Egyik sem alacsonyrendű az 

alkalmazkodás szempontjából, mint bármely más forma. A kis 

kézművesség eszközei, a fejlesztő játékok mindkét kategóriába 

tartozhatnak, tévedés a fejlesztést csak a kötött gondolkodási 

irányokkal azonosítani. Illeszkedik ez mindahhoz, hogy a kognitív 

kérdések társas közegben való megoldása segít az egyén 

fejlődésében, az egyén érésében. Itt igazolódik vissza a Vigotszkíj 

féle tétel, a tudatok közötti kölcsönhatásnak fontossága, „mit tud a 

kisgyerek az együttes tevékenységben, amit egyedül még nem 

képes”, ez a fejlődés legközelebbi zónája, ez a potenciális és a reális 

teljesítmény közötti rés, ebben a helyzetben értékelődik fel a felnőtt 

kultúraátadó szerepe. Észre kell vegye, hogy mire képes már a 

kisgyerek, mi a fejlődésének az a stációja, ahol a közös 

tevékenységek szervezhetők, kezdeményezhetők. A pszichikus 

funkciók fejlődésén belül, a viselkedés összességén belül, a 

személyiség fejlődésén belül más megvilágításba kerül a játék, a 

tanulás, az utánzás, a gyakorlás, a fejlődés, az egyenlőtlen fejlődés, 

vagy a játékkal szoros összefüggésben mutatkozó impulzivitás, az 

agresszió, az alkalmazkodási zavarok köre, s az óvodás életkor 

végére kialakuló iskolai életmódra való felkészültség testi, lelki és 
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szociális összerendezettsége. E szempontból a játék sajátosságai, 

egyéni színei pótolhatatlan információkat nyújtanak, a 

megismerésnek és az egyéni bánásmód kialakulásának, 

kialakításának elengedhetetlen feltételei. Az óvodai életben 

felértékelődött az egyéni bánásmód, a differenciált nevelés igényes, 

gyermek centrikus szemlélete. A mi szemléletünkben az egészséges, 

harmonikusan fejlődő gyermek esetében tehetséggondozást, az 

egyéni színek kibontakoztatását, a kreatív önkifejezés fejlődésének 

lehetőségét támogatjuk, ehhez adunk érzelmi biztonságot, inger 

gazdag környezetet és biztosítjuk a szabad játék és a korai tanulás 

minden feltételét. Bármilyen a fejlődési probléma, a korrekció, a 

kompenzáció, a prevenció elméleti-gyakorlati keretein belül azt 

támogatjuk, hogy az egyenlőtlen fejlődés, a mozgás, a percepció, a 

gondolkodás, a viselkedés, részfunkció zavara, szindróma 

együtteseinek fennállásakor a plasztikus, fejlődőképes idegrendszer 

öngyógyító tendenciái erősödhessenek. A feltételek kialakításával, a 

tevékenységek szervezésével, de elsősorban a gyermek saját aktív 

tevékenységén keresztül segítjük a fejlődését (Rogers 

gondolatmenete alapján). 

A fejlesztés és a fejlődés párosában az érés – fejlődés az 

elsődleges. A felnőtt munkájának, a fejlesztés irányainak tudatos 

megválasztásában, a megismerésre való törekvésben, a lehetőségek 

felismerésében, megválasztásában látjuk jelentőségét. A gyermek a 

játékában vérmérsékletének, aktuális idegélettani, érzelmi 

állapotának megfelelően választ tevékenységi formát, közeledik a 

játékok végtelen tárházának valamelyik, számára kedves eleméhez. 

Fontos a játék, mint folyamat, fontos a játék, mint tárgy és fontos a 

játék, mint szabály. Arra figyelünk, hogy az óvoda biztonságos 

közegében a gyermekeknek érzelmi kötődései alakuljanak felnőttek 

és a társak iránt, s ebben a közegben a nondirekt eszközök túlsúlyával 

(szociokognitív összerendezettséggel) vezessük őt fejlődésének útján. 
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Ebben támogat az Óvodai nevelés országos alapprogramja gyermek 

centrikus szemléletével. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja 

az indirekt irányítás felelősségét. Fontos a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése. 

 

3. Kultúraátadás 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-

kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 

nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért 

megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”  

(Kodály Zoltán) 

 Kultúraátadás, mely a gyermek természetes megnyilvánulásaira építve 

tudatosan átörökíti, közvetíti az örök emberi értékeket. Komplexitását 

elsődlegesen a környezet megismerésén keresztül biztosítjuk. Ebben a 

folyamatban az óvodapedagógus kiindulópontnak tekinti a természeti és 

társadalmi környezetből szerzett gyermeki tapasztalatokat, hiszen a 

környezet a fejlődés forrása. Ezekre a tapasztalatokra építve, ezeket új 

élményekkel, ismeretekkel gazdagítva juttatja el a gyermeket egyéni és 

életkori fejlődési ütemét figyelembe véve magasabb szintre. A családdal 

való együttnevelés során az óvodapedagógus figyelembe veszi, hogy a 

különböző otthoni környezetből érkeznek óvodai környezetbe a gyermekek. 

Tekintettel van a családban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai 

hagyományokra, figyelemmel kíséri és elősegíti ezek spontán gyermeki 

megnyilvánulásait, egymásra való hatását. 

 

3.1. Egészséges életmód 

Az óvodai nevelés egyik alapvető feladata az óvodáskorú (3-7 éves) 

gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az optimális, a gyermek 

életkorának megfelelő óvodai életritmus kialakításánál figyelembe kell 

venni a családi szokásokat. A rendszeresen végzett tevékenységek 

visszahatnak az életfolyamatokra, feltételei az egészséges testi és szellemi 
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fejlődésnek. Az egészséges életmódra nevelés területei közé tartozik a 

gondozás, testi nevelés, egészségvédelem – edzés és a mozgásfejlesztés. 

 

3.1.1.Gondozás 

 

Az óvodai életünk szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Mi, 

óvodapedagógusok a gondozás folyamatában is nevelünk, építjük  

kapcsolatainkat a gyermekkel, egyúttal segítjük önállóságuk fejlődését 

együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal, főként a dajkákkal. 

A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi 

komfort-érzetének kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges 

gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése, a 

tevékenységek többszöri gyakorlását teszi lehetővé, alakítja a gyermek énképét, 

segíti önállóvá válásukat. A felnőtt (szülő, óvodapedagógus, dajka) tanítja és 

gyakoroltatja a napi élethez szükséges szokásokat, melyek egy része az 

óvodáskor végére szükségletté válhat. Testápolás, öltözés, étkezés, 

önkiszolgálás közben természetes módon fejlődik és fejleszthető a gyermek. 

Mivel minden tevékenységet fokozott szóbeli megerősítés kísér, ezért a napi 

életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell biztosítani, hogy mindez 

nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben valósulhasson meg. Így nyílik 

lehetőség a gondozási teendők kultúrtartalmának közvetítésére is (pl. igényükké 

váljanak a testi és egészségügyi szokások, a tiszta, esztétikus, rendezett 

megjelenés és környezet, kulturált étkezés…) 

 

 

3.1.2. Testi nevelés  

A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, 

pihenés, egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítését, a 

gyermek egészségének megőrzését és a testi nevelést. Az egészséges életmódra 

nevelés hatékonysága maradéktalanul akkor érvényesül, ha a fejlődéshez 
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szükséges optimális környezetet lehetőség szerint biztosítjuk (udvar, pancsoló, 

megfelelő játéktér, játékeszközök) 

a.) Mozgás 

A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A 

sokféle mozgáslehetőség, melyet a programban biztosítunk, kedvezően 

befolyásolja az egész szervezet fejődését. Hozzájárul a légző- és keringési 

rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer teherbíró-

képességének növeléséhez. Elősegíti a harmonikus testi-lelki fejlődést, a 

biológiai egyensúly fenntartását, az egészség megóvását. Megfelelő terheléssel, 

az aktivitási szintek változtatásával a testi képességek fejlődését segíthetjük. A 

különböző mozgásformák sokszori gyakorlásával a mozgásokhoz kapcsolódó 

szabályok megtanulásával egyre biztonságosabban használják a szereket, 

eszközöket, egyre jobban eligazodnak a térben, így a baleseteket is 

megelőzhetjük. A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a 

helyes higiénés szokások kialakítását is. Az óvodapedagógus feladata, hogy jó 

levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak. Lehetőség szerint 

mozogjanak a szabadban. Fontos a megfelelő, kényelmes öltözék a szabadban 

és a teremben egyaránt.  A rendszeres, örömmel végzett mozgással a 

gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a 

szülőnek is. Alkalmanként a szülőkkel közösen mozgásos programokat 

szervezünk (gyermeknap, egészségnapok), ezzel is pozitívan befolyásoljuk a 

családi nevelést. 

 

b.) Levegőzés 

A levegőztetés élettani hatásán túl elősegíti többek között a hangképző szervek 

fejlődését, a helyes légzés kialakítását. Az óvodapedagógus törekedjen arra, 

hogy a mindennapok során lehetőség szerint a gyermekek minél több 

tevékenységüket a szabad levegőn végezzék. A helyi adottságok szerint a játék, 

mozgás és a kezdeményezések is a szabadban történjenek. 

 

c.) Pihenés 
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Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása (az altatás 

hangulatához illő mese, halk zene), a gyermekek egyéni alvásigényének és 

szokásainak figyelembevételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek 

megteremtése. 

 

 

 

d.) Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása 

 

Az óvoda saját konyhával rendelkezik, ezért az étrend kialakítása mindig fontos 

szempont. A program lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekek a közösségben 

megismerkedhetnek a számukra eddig ismeretlen ételek ízével, elkészítésének 

módjával (gyümölcssaláták készítése, kóstolása, zöld saláták megismerése, 

elkészítése és elfogyasztása). Az egészségnapok keretében a családok számára 

is modellt próbálunk nyújtani a korszerűbb táplálkozás kialakításához. 

 

3.1.3. Egészségvédelem, edzés 

A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő 

ellátása, megvalósítása elősegíti a gyermek egészségének megóvását. Ezen 

kívül nagy hangsúlyt fektetünk a higiénés szabályok betartására (pl. környezet 

tisztán tartása, portalanítása, szükség szerinti fertőtlenítés, időjárásnak 

megfelelő réteges öltözködés, a napi tevékenység minél nagyobb részének 

szabad levegőn való megszervezése, folyamatos levegőcsere, a teremben minél 

több zöld növény elhelyezése, megfelelő páratartalom biztosítása, nyugtató 

hatású színharmónia). Mindezek az intézkedések biztosítják a szervezet 

általános védekezőképességének fokozását, a betegségek megelőzését. 

Az óvodapedagógus fontos feladata az anamnézis-felvétel közben felderített , 

ritkán előforduló, az óvodai közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó 

betegségek (pl. Krupp, allergia, asztmatikus tünetek, lázgörcs, epilepszia, 

cukorbetegség….) regisztrálása, figyelemmel kísérése, alapvető tennivalók 
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elsajátítása és a gyermek fiziológiás szükségletének biztosítása (pl. étrend 

helyes betartása), az egészségi állapot egyensúlyban tartásához szükséges 

környezet megteremtése.  

Éves rendszerességgel kerül sor a védőnői szűrésekre, melyek 

lebonyolításában az óvodapedagógusnak vezető szerepe van:  

 megszervezi a vizsgálatokat (idő, hely, ütem) a védőnővel egyeztetve 

 felhívja a védőnő figyelmét azokra az eltérésekre, melyek felderítése, 

kezelése szakorvosi vizsgálatot igényelhet (pl. hanyag tartás, 

mozgásszervi eltérések, érzékszervi funkciók csökkenése, károsodása, 

érzelmi labilitás, impulzivitás) 

 az óvodapedagógus a vizsgálatok során helyettesíti a szülőt, megteremti 

azt a bizalmi légkört, mely az védőnő-gyermek kapcsolat kialakításához 

szükséges. (Mindezek előfeltétele, hogy a gyermek-óvodapedagógus 

kapcsolata megfelelő legyen). 

A gyermek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés magába foglalja a 

személyi- és tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak 

ellenőrzését és karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. A gyermeki 

gondolkodásmód sajátosságából, valamint a szenzomotoros koordináció 

zavaraiból adódóan következnek a tipikus gyermekbalesetek (törések, 

zúzódások), ezek teszik szükségessé a felnőtt állandó kontrollját, a 

tevékenységek figyelemmel kísérését. Önmaguk és társaik testi épségének 

megóvására neveljük a gyermekeket (konfliktuskezelés, tolerancia). 

A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. 

Ennek érdekében lehetőség szerint minél több időt töltünk a szabadban, az 

időjárásnak megfelelő ruházatban. A szabadban töltött idő alatt (főként nyáron) 

óvjuk őket a nap káros hatásaitól (árnyékos kert kialakításával, fejvédőkkel). A 

fentiek megvalósulása hozzájárul a derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör 

megteremtéséhez, így kialakulhat az igény a későbbi egészséges életvitelre. 

 

Az egészséges életmódra nevelés területein a nevelési feladatokba 

természetes módon integrálhatóak a prevenciós program alábbi feladatai: 
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Mozgásfejlesztés 

 nagymozgások fejlesztése (pl. járás, futás, mászás….) 

 finommotorika fejlesztése (pl. gombolás, evőeszközök-, körömkefe 

használat, vágás, szeletelés…) 

 szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. folyadéktöltés, fésülködés, 

gombolás, cipőkötés…) 

 

Testséma fejlesztés 

 testséma kialakítása, testrészek ismerete (pl. öltözés, gyermekek elalvás 

előtti és ébresztő simogatása…) 

 meghatározott testrészekre koncentrálás (pl. mászókázás, csúszdázás, 

fürdés…) 

 a test személyi zónájának alakítása (pl. tisztálkodás, öltözés közben a 

testrészek tudatos megnevezése.) 

 

 

 

Percepció fejlesztés 

 a környezeti ingerek teljes körű megtapasztalása, az érzékszervek 

működésének finomítása (pl. ételek íze, színe, illata, tapintása, ruházat 

tapintása…) 

 térpercepció fejlesztése a rendelkezésre álló tér kihasználása a környezet 

bemozgásával (pl. mozgásos játékok…) 

 

Verbális fejlesztés 

A fentieket tudatosan kíséri a verbális megerősítés (pl. a testrészek, ruhadarabok 

megnevezése, használati tárgyak ismerete…) 
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3.2. Gyermek és környezete 

 

A gyermek környezetével való kapcsolata mindig a felnőttek közvetítésével 

valósul meg. Nem elég csak a kapcsolat, hanem a viszony minősége is fontos 

tényező. A környezet az öröklés mellett a fejlődés egyik potenciális forrása. A 

környezetet pontosan, valóságszerűen megismerni a cselekvés, a kép, a szó 

egységében lehet. Ez lehetővé teszi, hogy az évszázadok alatt felhalmozott 

egyetemes, nemzeti, etnikai értékeket, hagyományokat, szokásokat átadjuk, 

közvetítsük a gyermekeknek, alapozva aktivitásukra, érdeklődésükre. Az emberi 

kultúra örökségét adott csoportok közvetítik a fiatalabb nemzedéknek, ezért 

tartottuk fontosnak a program megalkotásánál a környezet megismerésére nevelés 

köré komplexen csoportosítani az óvodai nevelés témaköreit. Alapvetőnek 

tekintjük a gyermek társas környezetével és természeti környezetével való 

kapcsolatát.  

Alkalmat, időt, helyet, eszközt biztosítunk a spontán és szervezett 

tapasztalatszerzési lehetőségekhez.   

- A természeti, épített, szociális környezet óvása, fejlesztése: faültetés, 

madárvédelem, energiatakarékosság 

- Környezetet védő-óvó szokások kialakítása: szelektív hulladékgyűjtés, 

környezetvédelmi napok szervezése 

 

 

3.2.1. Gyermek és társas környezete 

 

Elsődleges szocializáció 

 

Az óvodai nevelés messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, a család és 

óvoda szoros együttműködésére törekszik. A prevenció programban fontos a 

gyermek korai óvodás kort megelőző testi-lelki fejlődésének alapos ismerete. 

Ennek egyik eszköze a személyiséglap és a családlátogatás. Ezekből 

információt kapunk az óvodába lépés előtti anya-gyermek és család-gyermek 
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kapcsolatról, a gyermek élettörténetéről. A későbbiek során – napi 

tapasztalatokkal kiegészítve – hasznosítja az óvodapedagógus a gyermek jobb 

megismerésének érdekében, a fejlesztési feladatok megtervezésében. Az 

óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez az 

óvodapedagógus – részben átvállalva az anya szerepét – empatikus, meleg, 

elfogadó, szeretetteljes kapcsolatot alakít ki a gyermekkel. Fejlesztő munkája 

során arról gondoskodik, hogy a gyermekek tapasztalatai változatos 

tevékenységformák közben gazdagodjanak. 

 

 

Másodlagos szocializáció 

 

Az óvoda felvállalja a 3-7 éves gyermekek szocializációs folyamatának 

tudatos, szakszerű irányítását, az óvoda annak intézményes kerete. 

 

A személyiség alakításának legfontosabb tényezője a társas kölcsönhatások 

milyensége. A környezetből felé irányuló reakciókból a gyermek megerősítést, 

vagy elutasítást kap saját viselkedésére vonatkozóan. A gyermek „én 

központúsága” alapján elsősorban önmagára képes figyelni, azonban 

emocionális alapon fokozatosan kifejleszthetjük azokat a mechanizmusokat, 

amelyek segítségével képessé válik másokkal is törődni. Az együttéléshez 

szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor fejődnek ki, ha a 

gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes viszonyulást. Az óvodás 

korosztály számára meghatározó a gyermek és az óvodapedagógus 

kapcsolatának minősége. A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi 

biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus 

tevékenységet tesz lehetővé. Az óvodapedagógus az elsőszámú modell, 

példakép a társas viselkedés alakulásában, ő szervezi meg a gyermekek 

életrendjét és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas kapcsolatok 

alakulnak. Az óvodapedagógus és a munkáját segítők feladata a közvetlen testi-

érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül a csoport közös életének 
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megszervezése, a szokás- és szabályrendszernek a gyermek fejlettségéhez 

alkalmazkodó kialakítása. Az értelmes fegyelem a csoport életének biztonságát, 

nyugalmát biztosítja. Az ismétlődő közös, örömteli tevékenység a csoport és 

óvoda hagyományrendszerébe épül és mélyíti az összetartozás élményét. A 

gyermek-gyermek kapcsolat kezdetben kisebb érzelmi töltésű. A 

gyermekcsoportban kialakulnak a közösségi együttélés szabályai, normái, 

amelyekhez igazodik az egyén. Alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, 

amely szükséges a reális énkép kialakításához, az én határok 

megtapasztalásához. A gyermekek egymás közötti kapcsolatában így válik 

természetessé, hogy minden gyermek más, egyéni külső és belső 

tulajdonságokkal rendelkezik és így másságával együtt elfogadható és 

szerethető. Társas együttműködés közben tanulják meg az egymás felé 

fordulást, egymás segítését, vagyis az értelmes szeretetet. 

 

 

Tágabb társadalmi környezet 

 

A gyermek szocializációját befolyásolják tágabb társadalmi környezetének 

hatásai is (pl. rokoni kapcsolatok, óvoda- és lakókörnyezet, média hatásai, 

kulturális hatások). A társas környezet nyújt a gyermeknek biztonságot, 

lehetőséget a kibontakozáshoz. A gyermekkori hatások nagymértékben 

befolyásolják majdani felnőttkori énjét. 

 

 

a.) Nevelési feladatok a gyermek társas kapcsolatának alakításában 

Közös tevékenység, munka során alakulnak ki a társas kapcsolatok és 

bontakoznak ki a csoportra jellemző erkölcsi szabályok, normák. 

Cél: az erkölcsi tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az 

óvodapedagógus példaadásával és helyzetteremtésével. Az együttes 

tapasztalatok, élmények, tevékenységek a gyermekek között kapcsolatokat 

hoznak létre: barátságokat, szimpátián alapuló kisebb csoportokat. Megtanulják 
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figyelembe venni a másikat, szocializációjuk felgyorsul, fejlődik 

felelősségérzetük, kötelességtudatuk, toleranciájuk. Konfliktushelyzeteiket 

egyre inkább képesek egymás között igazságosan elrendezni. Az igényes 

türelem, a következetesség, az elvárás, a bizalom, az elismerés nem csak az 

egyes gyermeket formálja, hanem általa az egész csoportot. A közösségi élet 

biztonsága és nyugalma nagymértékben függ a csoport életét szabályozó 

szokásrendszer kialakításától. A szokások segítségével válik gördülékennyé a 

csoport élete. Fontos, hogy szabályaink ne merevedjenek meg. Egy-egy szokás 

megszűnését, megváltoztatását elsősorban a gyermekek fejlődése, a 

körülmények változásai kell, hogy meghatározzák (pl. alvásigény fokozatos 

csökkenése, évszakváltás…)  

 Az óvodapedagógus feladata, hogy olyan szokásrendszert és napirendet 

alakítson ki, mely minden tevékenység elvégzésére megfelelő időt és 

helyet biztosít. A csoportszoba és az udvar játszórészét úgy alakítjuk ki, 

hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen a szabad mozgásra, a sokszínű 

tevékenységi formákra, ugyanakkor elvonulásra, „kuckójátékra” is 

lehetőséget nyújtsunk. Ilyen keretekbe, kulturált körülmények között 

elkerülhetővé válik, hogy időzavarral küzdjön a csoport. 

 A felnőtt őszinte, természetes magatartásával mutat mintát és 

viselkedésével jelzi elvárásait. A gyermek mindennapi tevékenységének 

része a munka jellegű tevékenység, amely az óvodai élet egészében 

érvényesülő folyamat. Ahogy ez a tevékenység az idők során egyre 

önállóbbá válik (önkiszolgálás, naposi munka, megbízások önálló 

teljesítése), ez a gyermekek egyre magasabb fokú együttműködését 

igényli. Eközben természetes módon alakul a gyermekek szociális 

magatartása, társas kapcsolata. A munka-jellegű tevékenységek 

megszervezésénél figyelembe kell venni a csoport összetételét (életkor, 

fejlettségi szint, szociokulturális háttér). Ügyelnünk kell arra, hogy 

minden gyermeknek legyen feladata, de egyik gyermeket se terheljük túl. 

A fejlesztés csak és kizárólag a gyermekek saját örömteli, örömmel 

vállalt tevékenységén belül valósul meg.  
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Mindennapi munkálkodásuk közben egyre több információ és pontosabb 

tapasztalat birtokába jutnak az őket körülvevő tárgyi világról. Munka jellegű 

tevékenységük során társadalmi környezetükről is speciális ismereteket 

szereznek. a negatív – és pozitív élethelyzetekben szerzett tapasztalatok – az 

óvodapedagógus tapintatos segítségével – közösen vezetnek el a kívánt 

változásokhoz. A gyermekeket munkájuk során ne csak a „megfelelni 

akarás” vezesse, hanem természetes, észrevétlen módon reagáljanak a külső 

szükségletekre, segítsenek önmagukon – vegyék észre, ha valamit meg kell 

csinálniuk. Feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök 

célszerű használatát, hanem közben természetes módon fejlődnek. 

 

b.) Feladatok a kommunikációs készségek kialakítása területén 

„Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 

megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző 

formáinak alakítása beszélő környezettel, helyes minta és szabályközvetítéssel 

(a javítgatás elkerülésével) az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.” 

A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció 

fejlesztése. Csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek 

képesek az alap kultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a 

gondolkodás egyik eszköze. A kommunikáció egyszerre cél- és eszköz a társas 

kapcsolatokban. Célja a kapcsolat felvétele, az információ eljuttatása a 

másikhoz, a társ reakciókból (kommunikációs és metakommunikációs) a 

megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése. A 

kommunikáció és metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések 

kiegészítik, helyettesítik, mélyítik, vagy semlegesítik a szóbeli közlést. Az 

egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes 

példájával (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés), kommunikációs helyzetek 

megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt, teremtsen 

lehetőséget a monologikus beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse szókincsüket, 

gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (pl. érzelmeket jelző gesztusok, 
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arckifejezések, testtartások). A gyermek beszéd és kommunikációs képessége 

elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös, vagy hátrányos 

helyzetet teremt a gyermek számára a közösségben. Az óvodapedagógusnak 

differenciáltan kell foglalkoznia a nyelvileg hátrányos helyzetű, a fejlesztendő 

és a kiemelkedően fejlett gyermekekkel.  

Szükséges, hogy a gyermek számára hiteles és elfogadható legyen a felnőtt 

mondanivalója, mivel életkori sajátosságából adódóan elsősorban a 

metakommunikációra figyel. Az anyanyelv használata végigkíséri az óvoda 

egésznapi életét, a gyermekek minden megnyilatkozását, a felnőttek és a 

gyermekek kapcsolatát. A gyermekre figyelő, jó beszédpéldát adó, jól 

artikuláló, választékosan beszélő környezet a gyermek nyelvi fejlődését 

pozitívan befolyásolja. Később a beszéd és gondolkodás fejlődésével 

párhuzamosan alakul ki figyelmük a közlés verbális tartalmára. A beszéd az 

önkifejezés eszköze, ezért az anyanyelvi nevelésnél a szókincs bővítése, a 

sajátos nyelvi formák elsajátítása, a nyelvtanilag helyes beszéd, a mondanivaló 

árnyalt megfogalmazása a cél. Így az óvodáskor végére az önálló, rövid történet 

elmondása lehetővé válik. Az óvodai anyanyelvi nevelés területén célszerű 

óvodapedagógus és logopédus olyan együttműködése, melynek során az 

érdekeltek pontosan ismerik saját és egymástól jól elkülöníthető, de azonos cél 

érdekében folyó feladataikat, munkamódszereiket. A program sajátossága, hogy 

az anyanyelvi játékok számára külön időt biztosít – korcsoporttól függetlenül, 

de alkalmazkodva a gyerek életkori sajátosságához -, és ezeket a játékokat 

beépíti a mindennapi életbe. A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi 

nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermeknek. 

A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az 

óvodapedagógust és a gyermekeket egymással és anyanyelvükkel. A mese és 

versmondás lényeges elemeit – testbeszéd, tekintettartás, verbális emlékezet – 

az óvodapedagógus személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja a 

gyermek. Az anyanyelvi nevelésnek és a játéknak egyaránt szerves része a 

bábozás-dramatizálás, melyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi 

élményei, kiegészülve hangulatukkal, kreativitásukkal, fantáziájukkal. A 



59 
 

gyermek kifejezheti, átélheti, eljátszhatja saját érzéseit, érzelmeit, ezáltal 

fejlődik személyisége. A bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges eszközöket, 

díszleteket, kiegészítőket saját maguk is elkészíthetik barkácsolás keretében, 

ezzel a játék örömét az önálló alkotás élményével fokozva. 

A gyermek és társas környezetének kapcsolatát alakító nevelési feladatok 

az alábbi területek fejlesztésére adnak lehetőséget: 

Mozgásfejlesztés 

 nagymozgások fejlesztése (pl. tárgyak mozgatása közben változatos 

tempójú, ritmusú, irányú mozgások, dramatizálásnál állatok mozgásának 

utánzása) 

 egyensúlyérzék fejlesztése (pl. terítés, tárgyak hordozása) 

 finommotorika fejlesztése (pl. különböző fogások gyakorlása, 

bábkészítés) 

 szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése (pl. terítés, környezet 

rendjének helyreállítása, bábok mozgatása) 

 

Testséma fejlesztés 

 testrészek ismerete (pl. népi mondókák, simogatók, szoborjáték) 

 test koordinációja, oldaliság tanítása (pl. adott tárgyakhoz viszonyított 

testhelyzet, evőeszközök helyes elrendezése) 

 

 

Percepciófejlesztés 

 vizuális fejlesztés (pl. játékpolcok elrendezése) 

 tapintásos észlelés fejlesztése (pl. minden munkajellegű tevékenységben 

a kéz szerepe) 
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 hallási észlelés fejlesztése (pl. a tevékenységek és eszközök jellemző 

hangjai) 

 auditív ritmus fejlesztése (pl. „kakukktojás” játék, mondókák) 

 auditív memória fejlesztése (pl. állathangok felismerése, utánzása) 

 auditív zártság fejlesztése (pl. „mi hiányzik?” játék) 

 térpercepció fejlesztése (pl. tér mozgásos észlelése munkavégzés közben) 

 jobb-bal térbeli irányok kiemelt gyakorlása (pl. terítés, rendrakás) 

 keresztcsatornák fejlesztése (pl. a hallott feladat megvalósítása 

cselekvésben, finommotorika összekapcsolása beszéddel) 

 

Verbális fejlesztés 

Természetes módon a kommunikáció, az anyanyelvi- és irodalmi nevelés célja 

és egyben eszköze is a verbalitás. Szóbeli kifejezése minden tevékenységnek, 

élménynek a gyermek és társas környezete kapcsán. 

 

3.2.2. A gyermek természeti és tárgyi környezete 

A haladó, korszerű pedagógiai – pszichológiai kutatások eredményeit 

felhasználva az óvodai nevelésben akkor leghatékonyabb az ismeretek átadása, 

ha a gyermekeknek minél sokoldalúbb, túlzásoktól mentes tapasztalatszerzésre 

és élményszerű átélésre adunk lehetőséget. Ily módon valósul meg a 

komplexitás a nevelési feladatok realizálásában. 

 

 

a.) A környezet megismerése 

A környezet megismerésére nevelés célja, hogy a gyermekek minél több 

tapasztalatot (mozgásos és érzékszervi) szerezzenek az őket körülvevő szűkebb és 

tágabb természeti és társadalmi környezetből életkoruknak megfelelő szinten. Ez 



61 
 

azért szükséges, hogy teljes biztonsággal tájékozódjanak és igazodjanak el 

környezetünkben. A gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva kell új 

ismereteket nyújtani, illetve a meg lévőket mélyíteni, rendezni. Eközben építhetünk 

a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire, megismerési 

vágyára. A környezet megismerésére nevelés során kialakulnak a gyermekben a 

kulturált élet szokásai, az elfogadott viselkedési formák, az érzelmi és erkölcsi 

viszonyok. A környezet minél átfogóbb megismertetése azért is szükséges, mert 

általa közvetítjük az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, az adott 

tájra, helységre jellemző néphagyományokat. Hagyományok által őrizhetjük meg a 

tudást, tapasztalatot, melyet elődeink felhatalmaztak. Ha mindehhez hozzájárul az 

óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, empátiás készsége, színes egyénisége, 

biztos, hogy gyermekeink megszeretik környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, s 

megfelelő ismeretekkel rendelkezve eligazodnak benne. A környezet 

megismerésére nevelés hagyományos témái kevésbé behatároltak, s ez által 

tartalmi és módszertani ötletek kipróbálására is lehetőséget nyújtanak. A témák 

szinte kínálják a valóság megtapasztalásának, a játékos cselekedtetés lehetőségét. 

Az óvodapedagógus a témák válogatása közben a lakóhely, a környezet 

sajátosságaihoz igazodjon, nem elvont ismereteket kell közvetítenie. A természeti 

és társadalmi környezeti témái az ezekről szerzett tapasztalatok, ismeretek az 

életkor előre haladtával lineárisan bővülnek és koncentrikusan mélyülnek. Ez teszi 

lehetővé az alapos megismerést. A környezet megismerése áthatja a gyermek 

életét, az óvodai tevékenységek egészét. A spontán játékhoz kapcsolódva, az 

önkiszolgáló tevékenységbe építve, az óvodapedagógussal történő beszélgetés 

során, séta, kirándulás, udvari tevékenység közben legalább olyan hatékonyságot 

érhetünk el, mint a tudatos kezdeményezéseken, foglalkozásokon. A természeti és 

társadalmi környezet témakörei átfogják, körülölelik a többi nevelési területet. 

Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton kapcsolódnak, 

összefüggnek egymással. (Pl. testünk - családi- évszak témánál, séták, kirándulások 

alkalmával természetes módon ismerkednek és gyakorolják a helyes 

közlekedést…) A fejlesztő program megvalósítása során azokat  a módszereket 

lehet hatékonyan alkalmazni, előnyben részesíteni, amelyek igazodnak a 
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gyermekek életkori sajátosságaihoz. Mozgásos játékokra, cselekvésre és az 

érzékszervi megtapasztalásra épülnek. Az óvodai tanulási folyamat a gyermek 

számára legyen érdekes, jó példa. A gyermeket alkalmassá kell tenni a 

megfigyelésre, elsősorban látni kell megtanítani. A folyamatos és alkalmi 

megfigyelésekkel lehetővé tehetjük a gyermekek számára, hogy maguk fedezzék 

fel környezetüket. Folyamatos megfigyelést igényelnek pl. az évszakok, az időjárás 

elemeinek változásai, az évszakra jellemző jegyek, színek megfigyelése, az évszak 

esztétikája. Alkalmi megfigyelésekre sokszor kínálkozik lehetőség egy-egy érdekes 

jelenség, cselekvés, tevékenység kapcsán. A környezet megismerésére nevelésnél 

igen fontos, hogy ne legyünk foglalkozás centrikusak. Az óvodapedagógus arra 

törekedjen, hogy amit csak lehet, a helyszínen, a természetben, élőben figyeltessen 

és tapasztaltasson meg a gyermekekkel. A környezet megismerésére nevelésnek 

fontos szerepe van a gyermekek nevelésében, hogy általa, a felnőttekkel 

együttműködő, kreatívan gondolkodó, érdeklődő gyermeket neveljünk. 

b.) A környezetünk mennyiségi és formai összefüggései 

Cél: a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedezése, megtapasztalása játékos formában, a gyermekek idényeihez, ötleteihez 

igazodva. Feladata: a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az 

elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. Pozitív viszony 

kialakítása a problémahelyzetek megoldásához, a logikus gondolkodás 

megalapozása. A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok 

birtokába is jut a gyermek. Matematikai fogalmakkal a mindennapi életben 

állandóan találkozik, így szinte természetes módon ismerkedik meg velük. A 

matematikai kifejezések először passzív szókinccsé válnak, később azonban egy 

részük beépül beszédükbe. Az óvodapedagógus feladata az, hogy figyelje a 

gyermekeket, megismerve érdeklődésüket, képességeiket, előkészítse és 

megtervezze az egyénre szabott fejlesztési területeket. Minél több érdekes 

problémahelyzetet hozunk létre, annál inkább aktivizáljuk a gyermekeket a logikus 

gondolkodásra. Ha a felvett probléma érdekli őket, belső késztetés hatására 

igyekeznek ezt megoldani. Hagyjuk a gyermeket saját logikája szerint 

gondolkodni, ha a kínálkozó lehetőségek közül nem fedezi fel mindegyiket, 
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próbáljuk rávezetni, több oldalról megközelíteni, de semmiképpen nem oldjuk meg 

a feladatot helyette, hanem ébren tartjuk érdeklődését, míg rá nem jön minden 

variációs lehetőségre. Ezzel fejlődik logikus gondolkodásuk, problémafelismerő és 

megoldó készségük. A funkcióöröm és a megerősítés hatására sikerélményhez 

jutnak a cselekvésben és a gondolkodásban. 

 

c.) Környezet és esztétika összefüggése 

Az esztétikai nevelés magába foglalja a gyermek tágabb természeti és társadalmi 

környezetéről szerzett benyomásait, ismereteit is. A gyermek közvetlen 

környezetében találkozik először a hangok, illatok, színek, formák, ritmus 

világával, az élővilág mozgásával, állandó változásával. Élményei, tapaszasztalai, 

ismeretei ezekre az ingerekre épülnek, amelyeket az óvodai nevelés komplex 

módon építi be az esztétikai nevelésbe. A társadalmi hatásokat az óvoda kevéssé 

tudja befolyásolni, ezért azokra a nevelési területekre helyezzük a hangsúlyt, 

melyeken belül az óvoda koncentráltan tud nevelő hatást kifejteni, igényességre 

nevelni. 
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Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka  

A gyermek ábrázolótevékenysége a vizuális nevelési lehetőségek legfontosabbika, 

mégiscsak egyik, meglehetősen szűk dimenziója, hiszen a vizuális nevelés az 

óvodai nevelés egészét áthatja. Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ 

megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a gyermek számára. 

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.  

Az ábrázolótevékenység célja nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle 

alkotás, annak esztétikai értéke, hanem maga az örömteli cselekvés. a létrejövő 

„Mű”,  csak mint jelzés – mint a gyermek gyakorlati ismeretének, érzelmi életének, 

kézügyességének leképezése - , kezelendő. A nevelési cél a vizuális észlelés, 

emlékezés, képzelet, a vizuális gondolkodás pontosabbá, könnyedebbé tétele, az 

intellektuális látásmód kialakulásának megalapozása. Ennek kibontakoztatásához 

elsődlegesen minél több, mélyen ható – egyéni és közös – élményre van szükség, 

ami a vizuális bevésődést is pontosabbá teszi. Ha a gyermek mindennapi életében, 

játékában az ábrázoló tevékenységek, technikák minél több lehetősége épül be, a 

technikák gyakorlására, pontosítására – eleinte gyakorló játék szintjén – minél több 

ideje, lehetősége nyílik, előbb-utóbb elér arra a technikai szintre, amikor a „Művei” 

kifejezővé válnak, tükrözik a világról szerzett ismereteit, de elsősorban érzelmi 

megnyilvánulásait. Feltétlenül hagynunk kell, hogy a gyermek saját szintjén, saját 

elgondolásai szerint, saját élményeit alkossa újra. Ebben csak akkor segíthetünk, ha 

elakad, ha a gyermeknek szüksége van instrukciókra. Ilyen lehetőségek mellett a 

gyermeki fejlődés mozgatórugója az önfejlesztés lesz, hiszen a gyermek is arra 

törekszik, hogy alkotásai egyre inkább hasonlítsanak a valóságra. Azoknak 

hiányosságai újabb, pontosabb megfigyelésre késztetik, s ennek eredményei 

tükröződnek későbbi alkotásaiban. Így válik a vizuális önkifejezés „nyelvi” erővé, 

amit a világról tud, ábrázolásában is el tudja mesélni, amit nem tud ábrázolni, azt 

hozzámeséli. E tevékenység közben erősödik önkifejezése, esztétikai érzéke, 

pontosabb ismereteket szerez a tárgyi világról – s egyben önbizalma is erősödik, 

hiszen ez az a tevékenység, amelyben nem lehet „rosszat” létrehozni, két paca 

egymás mellett -, hát, még ha összefolyik! – szép, már „műnek” számít. Alkotó 

tevékenysége épüljön a játékra, kezeljük a játék egy formájaként – ami nem zárja 
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ki azt, hogy főleg a nagyobbakkal szervezzünk néhány együtt alkotási alkalmat, 

ami lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek egymástól is inspirációt kapjanak!  

 

A környezet, az anyanyelv, irodalom kölcsönhatása 

 

Az óvodai anyanyelvi-, irodalmi nevelés (egymástól elválaszthatatlan) az óvodai 

élet egészét átható folyamat. Célunk a nyelv szépségének, kifejezőerejének 

megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a 

biztonságos önkifejezés megalapozása, a korosztálynak megfelelő irodalmi 

élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése. Feladata az anyanyelv 

megismertetésén, az irodalmi érdeklődés felkeltésén túl a változatos irodalmi 

élmények közvetítése (mondóka, vers, verses mese, mese, bábjáték, dramatizálás). 

Az óvodapedagógus feladata, hogy a gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének 

– melyet meghatároz a család szociokulturális háttere -, érdeklődésének megfelelő 

beszédhelyzeteket teremtsen, és irodalmi alkotásokat válasszon. Az irodalmi 

anyagot úgy állítsa össze, hogy tartalmazzon mondókát, verset, mesét, elbeszélést, 

folytatásos történetet a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi művek közül. A napi 

tevékenység során többször is mondhat – a helyzethez illő – mondókát, rövid 

verset. Főleg 3-4 éves korban nagy jelentőségű – testi kapcsolat iránti gyermeki 

igény kielégítésén túl a simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók…- ritmusa, lüktetése, 

egyszerű szövege nyugtatóan hat a gyermekekre. Az óvodapedagógus közvetítsen a 

gyermekeknek a természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat (mese, 

vers, elbeszélés). Teremtsen alkalmat arra, hogy a gyermekek eljátsszák, 

elmondják, elbábozzák kedvelt meséiket, de adjon lehetőséget az általuk kitalált 

történetek elmondására is, vagy a már ismertek másfajta cselekményszövésére, 

befejezésére is.  
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Az óvodai zenei nevelés célja a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való 

képesség megalapozása. Fontos a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, 

érzékelési készségének, harmonikus, szép mozgásának fejlesztése. A zenei 

nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. A zenei anyanyelv alapozása 

szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés 

szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. 

Olyan szavakkal is találkozik a gyermek, amelyeket hétköznapi beszédünkben már 

nem fedezhet fel, s ezek megértését a játékszituáció segíti. A zenei 

képességfejlesztési anyag feldolgozása az óvodákban használt, elterjedt zenei 

nevelést segítő szakirodalom (Forrai Katalin: Ének az óvodában) alapján történik. 

Fontos a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan, hogy gyermekeink örömmel, 

érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek. Egy-egy gyermekdal valódi 

dráma, a gyermekek felszültséggel teli helyzeteket élnek át, a játék végére ezek 

oldódnak. Eközben dolgozik a képzelet, az intellektus, a gyermek emberi 

kapcsolatokban való eligazodást tanul, közben fejlődik esztétikai, viselkedési és 

magatartási kultúrája. Alapvető, hogy a megfelelő légkör biztosítsa az érzelmi 

motiváltságot. Az ének, a zene segít ebben, hiszen a dal ritmusa, lüktetése 

önmagában is mozgásra serkent.  

A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok az 

éneklés, az énekes játékok a zenélés örömet nyújtnak a gyermeknek, egyben 

felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai 

fogékonyságát.  

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzetiségi, 

etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is.  
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A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek 

mindennapi tevékenységének. 

 

d.) Környezet és természetvédelem feladatai 

A természetvédelem lényegét egy kínai bölcs mondás hűen tükrözi: 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni – vess magot, 

  Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát, 

  Ha terved egy életre szól – embert nevelj!” 

A fenti célt az óvodában úgy valósítjuk meg, hogy az általunk nevelt 

gyermekekben megalapozzuk a természet megismerésével a természet szeretetét, a 

természet tisztaságának, szépségének védelmét. Az a gyermek, aki megismeri a 

természet szépségeit, a természeti folyamatok kölcsönhatásait, később természetes 

módon védi is ezeket az értékeket. Várhatóan felnőttként környezetvédő életmódot 

fog élni, megértve azt, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része. 

Óvodáskor végére kialakulnak a gyermek alapvető személyiségjegyei, ezért fontos 

feladatunk ebben az életkorban a napi életet átható, tudatos természetszeretetre, 

gondozásra nevelés. A gyermek érzelmi alapon válogat a család, az óvoda által 

nyújtott hatásokból. Ezért törekedjünk arra, hogy a gyermeket olyan hatások érjék, 

amelyek környezetük felfedezésére, a rácsodálkozásra ösztönzik őket. Ehhez arra 

van szükség, hogy nyugodt, békés körülmények között módja legyen szemlélődni 

az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden érzékével megtapasztalhassa azt. 

(Úgy, hogy se a természetben, se önmagában ne tegyen kárt!) Hívjuk fel figyelmét 

arra, hogy a természet látszólagos nyugalma mögött folyamatos változás rejlik! 

„A Földet nem nagyapáinktól örököltök, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! 

(indián közmondás) 
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A környezet megismerésében valósul meg komplex módon a tradicionális nevelési 

területek minden feladata (anyanyelvi-, irodalmi-, zenei-, matematikai-, vizuális 

nevelés) a természetes gyermeki megnyilvánulások eszközével. 

 

 

A nevelési feladatokban megvalósítható fejlesztési célok 

 

Mozgásfejlesztés  

 nagymozgások fejlesztése (pl. séta, kirándulás, hosszúság mérése lépéssel, 

ugrással, dalos játékok…) 

 finommotorika fejlesztése (pl. sütés-főzés, hógolyógyúrás, hóemberépítés, 

ábrázolási technikák, területmérés lefedéssel) 

 szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. babaöltöztetés, ütőhangszerek használata, 

magasságmérés építéssel, öltözködés, zöldségaprítás, virágültetés) 

Testséma fejlesztés 

 testrészek ismerete (pl. tükör használata, orvosos játék, babafürdetés, 

mondókák, táncos mozdulatok, sarokkoppantás, emberábrázolás) 

 meghatározott testrészekre koncentrálás (pl. szánkózás, homokozás, öltözködés, 

„Tüzet viszek” dalos játék, ujjal való festés, tenyérnyomat) 

 testfogalom fejlesztése (tudatos ismerete a testrészeknek) 

 

Percepció fejlesztése 

 

 vizuális időrendiség felismerése (pl. „Rakd sorba”, mese képeinek sorba 

rendezése időrend szerint) 
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 különböző alakok, formák megismerése („Mi változott meg?”, halmazképzés) 

 vizuális memória fejlesztése (pl. munkafeladatok utánzása, „Mi változott meg?” 

emlékezet utáni ábrázolás, emlékezet után minta kirakása) 

 térpercepció fejlesztése (tér bemozgása játék, foglalkozás közben) 

 taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával („Keresd a kezdetet!”, 

tapintott tárgy szóbeli jellemzése) 

 hallási észlelés fejlesztése (pl. állathangok felismerése, utánzása, hangszerek 

hangjának felismerése, dalos játékok, természet hangjai) 

 keresztcsatornák fejlesztése (pl. közlekedési játék: „Csukd be a szemed, mondd 

meg, mi ment el melletted?” mozgáskor elmondása szóval, tapintott tárgy 

szóbeli jellemzése) 

 

 

Sajátos feladatok, speciális szolgáltatások 

 etnikai, kisebbségi feladatok: a roma kisebbséghez tartozó gyermekek 

felzárkóztatását, fejlesztését differenciáltan – fejlesztő pedagógus 

közreműködésével, gyermekvédelmi feladatokkal végezzük. 

 

Óvodai alapellátáson túli szolgáltatások 

 logopédiai ellátás  - a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye 

alapján előírt órakeretben 

 fejlesztő pedagógia   -  a Nevelési Tanácsadó, ill. Szakértői 

Bizottság véleménye alapján – előírt órakeretben 

 gyógytestnevelés és/vagy preventív torna – intézményünk gyógy-

testnevelője tartja szükség szerint  

 hitoktatás – középső- és nagycsoportban heti 1 órában felekezettől függően 

(katolikus és református hittan – a szülők igénye és beleegyezése alapján) 

 néptánc oktatás – minden óvodai csoport heti egy alkalommal – 

kiscsoportos foglalkoztatásban (15-18 fő) néptánc keretein belül 

ismerkedik a népi hagyományokkal, gyermekjátékokkal – a néptáncot 

óvodapedagógus irányítja  
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A sajátos fejlesztési program anyagi forrásai: 

o a logopédiai és fejlesztő pedagógiai ellátás, a preventív torna  és a néptánc 

költségmentes 

 

 

 

 

III. Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor 

végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az 

iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az 

életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 

 Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és 

szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai 

munkához.  

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus, finom 

mozgásra képes.  Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani képes. 
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 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges 

képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a 

téri észlelés fejlettségének, a vizuális és akusztikus differenciációnak, a 

téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

o az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a 

közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és 

felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre 

nagyobb szerepet kap a felidézés,  

o megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 

fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé 

válik a megosztása és átvitele,  

o a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi 

fogalmi gondolkodás is kialakulóban van 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek 

 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit 

mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és 

hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző 

mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 

eltérések lehetségesek,  végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,  

 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és 

gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; 

ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, 

azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 

összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban 

vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; 

elemi mennyiségi ismeretei vannak.  

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az 

iskolára. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai 
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légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 

 

Fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 

 

Mozgás 

 a gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban 

 betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban 

 ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni 

 tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan 

végezni 

 szeretnek futni 

 tudnak helyben labdát vezetni 

 célba dobnak egykezes felső dobással 

 az ugrásokat talajéréskor fékezni tudják 

 

Játék 

 

 a gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azonos 

játéktémában együttesen részt venni 

 a játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték 

 bonyolult építményeket képesek kreálni 

 élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására 

 társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési 

szabályok 

 interakciójuk gazdag, kulturált és érhető 

 

Egészséges életmód 

 

 a testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, 

felszólítás nélkül tisztálkodnak, fésülködnek, fogat mosnak 
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 a tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat 

 zsebkendőjüket önállóan használják 

 önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek 

vizet a kancsóból 

 esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek; készség szinten használják 

a kanalat, villát, kést; étkezés közben halkan beszélgetnek 

 teljesen önállóan öltöznek, ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, 

bekötik 

 a ruhájukat esztétikusan, összehajtva helyére teszik 

 a környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani 

 ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre 

törekvés 

 

 

A gyermek természeti és tárgyi környezete 

 

A környezet megismerése 

 

 a gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek; tudják lakcímüket, 

szüleik pontos nevét, foglalkozását 

 tudják saját születési helyüket és idejüket 

 különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak 

szépségében 

 felismerik a napszakokat 

 a gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket (iskola, 

művelődési ház, posta, önkormányzati hivatal), üzleteket, esztétikai 

alkotásokat (Megyei Könyvtár, helyi templomok, emlékpark) 

 ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat 

 ismerik környezetük növényeit, azok gondozását 

 gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában; ismerik a 

közlekedési eszközöket 
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Környezetük mennyiségi és formai összefüggései 

 a tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig 

 a tárgyakat össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma, szín 

szerint 

 meg tudják különböztetni a jobbra-balra irányokat 

 értik a helyeket kifejező névutókat 

 

Környezetünk esztétikai összefüggései 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 a gyermekkel megtanítjuk az eszközök fogását, használatát, gondozását 

 a gyermekek sokféle technikát ismernek meg 

 a rajzos tevékenységüket előkészítjük olyan megfigyelésekkel, olyan 

helyzetek teremtésével, melyből élmények származhatni, s melyeket a 

gyermekek rajzban tudnak kifejezni 

 a témánkat legtöbbször megfeleltetjük az adott évszaknak 

 

Anyanyelv, verselés, mesélés 

 

 a gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat 

 várják, igénylik a mesehallgatást 

 szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak társaik, vagy maguk 

szórakoztatására 

 megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét 

 tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

 a gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat 

 gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni 

 élvezettel tudnak zenét hallgatni 

 megkülönböztetik a zenei fogalom-párokat 

 tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

 érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát 

 

A gyermek és társas környezete 

 

 fokozatosan kifejlődnek a gyermekben azok a mechanizmusok, amelyek 

segítségével képessé válik másokkal törődni 

 a gyermekek egymás közötti kapcsolatában természetessé válik, hogy 

minden gyermek más, egyéni külső- és belső tulajdonságokkal 

rendelkezik, és így másságával együtt elfogadható és szerethető 

 társas együttműködés során megtanulják az egymás felé fordulást, 

egymás segítését, az értelmes szeretetet 

 a gyermekek igényévé válik a viselkedés és a helyes cselekvés 

szokásszabályainak betartása; egymást megkérik a szabályok betartására 

 a felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a 

közösség tagjaival 

 a közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben 

 konfliktusos helyzetekben társaikkal egyezkednek 

 érdeklődnek társaik, barátaik iránt 

 a csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják 

 ha óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik egymást 

 ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják 

fogalmazni, melye a hiányosságaik 

 érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb 

érdeklődésüket 

 igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat 
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 éretté válnak az iskolába lépésre 

 

Munka jellegű tevékenységek 

(önkiszolgálás, a környezet rendjének megőrzése, naposi munka, felelősi munka, 

alkalmi munka, növény- és állatgondozás) 

 a gyermekek szeretnek közösen dolgozni 

 örülnek, ha kötelességüket teljesítik 

 önállóan, igényesen végzik a munkát 

 szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére 

 munkajellegű tevékenységük során társadalmi környezetükről is speciális 

ismereteket szereznek 

 feladatuk elvégzése során nem csak megtanulják az eszközök célszerű 

használatát, hanem közben természetes módon fejlődnek 

 

 

 

 

Kommunikációs készségek kialakítása 

 

 önálló, rövid történeteket tudnak elmondani 

 az ismert meséket, kitalált történeteket mozgásban is megjelenítik 

 kialakult beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól 

érthető a beszédük 

 szívesen beszélgetnek társaikkal 

 használják a kommunikációt kísérő meta jelzéseket 

 beszédük érthető, nyelvhelyességi hibák nem, vagy csak ritkán fordulnak 

elő 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének alapelvei 

 

Kimelt figyelmet igénylő gyermek a köznevelési törvény szerint az a gyermek, aki a 

szakértői- és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos, illetve a 

pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (organikus és nem organikus okokra visszavezethető). 

A köznevelési törvény rendelkezései szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermeknek 

joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő ellátásban 

részesüljön attól kezdve, hogy igényjogosultságát megállapították. 

Legfontosabb nevelési elvnek tartjuk a különbözőséget elfogadó környezet 

kialakítását. Arra törekszünk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek minél 

hamarabb beilleszkedjenek ép társaik közé. 

A pedagógia programunk tartalmi követelményeit a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekekre is vonatkoztatjuk.  

 a fejlődést minden esetben saját tempóikhoz viszonyítjuk 

 csak olyan kiemelt figyelmet igénylő kisgyermeket tudunk befogadni, akiről 

normál óvodai csoportban integrált nevelhetőséget állapít meg a szakértői- és 

rehabilitációs szakvélemény 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iránti elvárásainkat a fogyatékosság 

jellege, súlyosságának mértéke határozza meg, azonban velük szemben is 

törekszünk a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására 

 nevelésünk hatására a sérülés arányában a fogyatékos kisgyermeknél is ki kell 

alakulnia az alkalmazkodó képességnek, az akaraterőnek, az önállóságra 

törekvésnek, az együttműködésnek; ennek érdekében a napirend során annyi 

segítséget nyújtunk, amennyi az önálló cselekvéshez szükséges 

 törekszünk az ép, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésére, hogy a 

kisgyermeknek ezeken keresztül legyenek sikerélményei 

 az egész napos óvodai tevékenység alatt a különleges gondozás igényét 

kielégítjük 

 ha szükséges, speciális eszközöket is igénybe veszünk, s azok következetes 

használatára, állagának megőrzésére nagy gondot fordítunk 

 a fejlesztés céljait, módjait minden esetben a szakértői- és rehabilitációs 

vizsgálat diagnózisára, javaslatára építjük 
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 a kiemelt figyelmet igénylő gyermek óvodai felvételét a szülő kérésére és a 

szakértői- és rehabilitációs bizottság javaslata alapján biztosítjuk abban az 

esetben, ha a bizottság az integrált óvodai nevelést határozza meg 

 az ellátandó fogyatékosság típusát az alapító okirat tartalmazza 

(beszédfogyatékos és enyhe értelmi fogyatékos) 

 a különleges gondozásban részesülő kisgyermekek fejlesztése érdekében 

fokozottan támaszkodunk a szülői együttműködésre és a pedagógiai 

szakszolgálat segítségére 

 a kiemelt figyelmet igénylő kisgyermekek fejlesztése érdekében egyéni 

fejlesztési naplót vezet az illetékes szakember, melyben rögzítetteket az 

óvónőink figyelemmel kísérnek, s munkájukban felhasználják 

 

 A tehetséges gyermekek nevelésének elvei: 

 

 intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló  - nyelvi, 

matematikai, környezetismereti)  

 művészi tehetség 

 

 pszichomotoros tehetség (tánc, sport, kézügyességet igénylő terület) 

 

 szociális tehetség (vezető, szervező, irányító) 

 

o az óvodapedagógusok a tehetséges gyermekek nevelése során megtervezik a 

megfelelő tehetséggondozást a gyermek számára – szükség szerint egyéni 

fejlesztési tervet készít – együttműködik a szülővel a tehetség kibontakoztatása 

érdekében 

 

 

IV. A Komplex Prevenciós Óvodai Program alkalmazásának 

feltételrendszere 

1. Az óvodapedagógus feladatai 

Az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek 

alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezi az óvodai környezetet, 

hogy az a hatásrendszerével elősegítse minden gyermek számára az optimális 

fejlődési folyamatot. A szakmában elfogadott általános elvárások közül (pl. 

tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, szeretetteljesség, következetesség…) 
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kiemelten fontos, hogy az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő munkája során mindig 

vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, 

szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, valamint a 

hátrányos helyzetből való felzárkóztatásában. 

 

4.1.1. A gyermek és környezete sokoldalú megismerése 

 

Ahhoz, hogy az óvodapedagógus a fenti követelményeknek megfeleljen, először a 

gyermeket és annak környezetét, szociális hátterét kell megismernie. Ehhez nyújt 

segítséget az első családlátogatás és ennek alkalmával közösen kitöltött 

személyiséglap. (Természetesen csak azokhoz a családokhoz látogatunk el, akik 

hajlandóak az együttműködésre és Litéren laknak). A családlátogatás során képet 

kap a gyermek környezetéről, a szülők nevelési attitűdjéről, esetleges nevelési 

problémáiról, benyomásokat szerez a gyermekről. Fontos, hogy az 

óvodapedagógus úgy kérdezzen, hogy kérdéseiből kitűnjön az együttműködési 

készség, a segíteni akarás. Miután egy kezdeti képet kapott a gyermekről, így 

tervezheti az egyéni érési folyamathoz igazított, differenciált fejlesztési feladatokat, 

lehetőség szerint a családdal összhangban. A szülőkkel való rendszeres 

kapcsolattartás fontos feladat, szükség van a családdal való együttműködés 

érdekében arra, hogy rendszeresen tájékoztassa az óvodapedagógus és a szülő 

egymást a gyermekkel kapcsolatos fontos információkról, a gyermek fejlődéséről, 

fejlettségéről. 

 

4.1.2. A gyermek érési folyamatához igazított differenciált tervezés 

 

Fejlesztésről akkor beszélhetünk, ha a foglalkozások szintje egy lépéssel megelőzi 

a gyermek aktuális fejlettségi szintjét. Nem feltétlenül az életkor határozza meg a 

tervezés tartalmát. Az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb 

tevékenységi keret, foglalkoztatási forma. Kötetlenségként éli meg a gyermek, 

melyben az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen biztosítja a fejlődéshez 

szükséges, differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. Ez a foglalkoztatási 

forma megkívánja az óvodapedagógustól, hogy ismereteit folyamatosan bővítse, 

felkészüljön a gyermekek kérdéseire. Tehát tudatosságot, nagyobb szervezési, 

áttekintő képességet és nagyfokú kreativitást igényel. Kötetlen foglalkozás 

alkalmával a gyermekek érdeklődése alapján mindig változó létszámú és személyi 

összetételű kis csoporttal foglalkozik egyszerre az óvodapedagógus. A kisebb 

létszámból adódóan nagyobb lehetőség nyílik az egyéni bánásmód és a 

differenciált foglalkoztatás megvalósítására, a gyermek fejlődési ütemének 
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figyelembe vételére. Az óvodapedagógusnak figyelnie kell a kezdeményezéstől 

távol maradó gyermekekre, hogy játékuk zavartalan legyen, illetve ők se zavarják a 

foglalkozáson résztvevő társaikat. A gyermekek érdeklődése szerint az elkezdett 

tevékenységek napokon keresztül is folytathatók. Arra ügyelünk, hogy 

témakörökhöz kapcsolódó tevékenységekből sorozatosan ne maradjon ki egy 

gyermek sem. A kötetlen foglalkozási forma már önmagában differenciálást tesz 

lehetővé, hiszen a gyermek választ, differenciál saját képességei alapján. Az 

óvodapedagógus joga és feladata, hogy csoportja ismeretében, adott témakörben és 

szituációban a kötött, vagy kötetlen foglalkozás lehetőségét választja-e. A kötött 

foglalkozás választása esetén is törekedni kell az oldott, családias légkör 

megvalósítására. Szakítani kell az eddig merev keretek alkalmazásával (pl. körbe 

ültetés, frontális foglalkoztatási forma túlsúlya, direkt módszerek). A kötött és 

kötetlen foglalkozást egyaránt hassa át a játékosság, az élményt adó, oldott 

légkörben való cselekvés. Fontos a két foglalkoztatási forma között az ésszerű 

arány kialakítása. Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában 

lemaradt, vagy tartósan stagnál (ez nyomon követhető a fejlettségmérő lapon), 

abban az esetben az óvodapedagógusnak vissza kell térnie a gyermeknek arra a 

szintjére, amelyben még biztonságosan mozog (vagyis a mozgáshoz, a 

cselekvéshez), és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat, kell őt eljuttatni a 

következő szintre. Időt és lehetőséget kell biztosítani az egyik területen hiányosan 

elsajátított, vagy gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való elmélyítésére, 

korrigálására. A korrigálható lemaradások nagyrészt megelőzhetők azzal, hogy 

azok természetes módon fejlesszék a gyermekek képességeit (pl. mozgásos 

játékeszközök, logikai játékok…) A prevenciós program alkalmazása során jobban 

felfedezhetők azok a gyermekek, akik bizonyos területen speciális, kiemelkedő 

képességekkel rendelkeznek. Az óvodapedagógus feladata: 

 szülő figyelmének felhívása a gyermek kiemelkedő képességére 

 megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a tehetség kibontakoztatásához 

 az óvodapedagógus folyamatos felkészülése a speciális képességek 

támogatásához 

 differenciált egyéni bánásmód tudatos alkalmazása 

 

Az alábbi tevékenységi formákat valósítjuk meg kötött formában: 

 verselés, mesélés : a mesélés minden korcsoportban kötött formában, a verselés 

kötetlen formában valósul meg 

 ének, zene, énekes játék a kiscsoportban kötetlen formában, a többi 

korcsoportba (középső- és nagycsoportban) kötött formában, a gyermektánc 

mindhárom korosztályban kötött formában valósul meg 
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 rajzolás, mintázás, kézi munka – minden korcsoportban kötetlen formában 

történik 

 mozgás – minden korosztály számára kötött formában valósul meg 

 a külső világ tevékeny megismerése  

a.) formai, mennyiségi, téri viszonyok – a kis- és középső csoportban kötetlen, 

a nagycsoportban kötött formában történik 

b.) a környezet alakítása, környezetvédelem – a séták , kirándulások, melyek a 

tapasztalatszerzést szolgálják, minden gyermek számára kötött formában 

történik, az ismeretek elmélyítése, a gyakorlás kötetlen formában valósul 

meg. 

 

4.1.3. A fejlődés nyomon követése, az eredmények elemzése, szükséges 

korrekciója 

A gyermek fejlődését az erre szolgáló fejlettségmérő lapon tudjuk nyomon követni 

az óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Fontos, hogy az óvodapedagógus vezesse és 

az ebben rögzített információkat folyamatosan felhasználja munkája során. A 

fejlettségmérő lapok ne „kampányszerűen”, a gyermekeket a csoportból kiemelve, 

felmérés jelleggel vezessük, hanem a mindennapos életben, tudatosan megfigyelt 

fejlettségi szintet rögzítsük. Bizonytalanság esetén játékos formában, egyénileg 

megbizonyosodhatunk arról, hogy a gyermek egy-egy funkciójában elért-e már 

bizonyos szintet, de ezt a módszert nem alkalmazzuk rendszeresen. A gyermek 

tudatos megfigyelése mellett az óvodapedagógus saját eredményességét is nyomon 

tudja követni, illetve a gyermek folyamatos fejlődését elsősorban önmagához, de 

társaihoz, saját korosztályához képest is tudja viszonyítani. a gyermek fejlődését 

állandóan kontrollálja az óvodapedagógus, ehhez segítséget nyújt a fejlettségmérő 

lapon kívül a megfigyelési szempontsor, melyet célszerű havonta újra és újra 

felülvizsgálni. A felmérések alapján mutatkozó eltéréseket a gyermekhez igazodva 

szükséges korrigálni. Az óvodai nevelési folyamat eredményeként eljut a 

gyermekek többsége az óvodáskor végére az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi 

szintre. 

A gyermek fejlődését évente két alkalommal ismerteti a szülővel és ezt a szülő 

aláírásával igazolja. 

 

4.1.4. A pedagógiai asszisztens 

 az óvodapedagógus irányítása alapján segíti a csoportban folyó 

nevelőmunkát: 
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- köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális megsegítéséről 

- a tevékenységek megszervezésében az óvodapedagógus irányításával segíti a 

csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba 

átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, szükség szerint a 

gyermekeknek egyéni segítséget nyújt.  

- Aktívan részt vesz a gyermekek gondozási teendőinek ellátásában (étkeztetés, 

öltözködés, tisztálkodás, levegőztetés) 

- Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek 

utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt.  

- Szemléltető eszközöket, dekorációt készít 

- Részt vesz az intézmény adminisztratív munkájában 

 

4.1.5. A dajka feladatai 

 gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére.  

 tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. 

 nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítja 

 türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek 

szokásrendjének alakulását 

 a csoportvezető óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segíti a 

gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában 

 az óvodapedagógus mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen részt 

vesz a gyermekcsoport életében 

 

 

 

4.2. Szervezeti és időkeretek 

4.2.1. Csoportszervezés  

A helyi adottságok alapján homogén életkorú csoportokat szervezünk. A program 

hatékonyságát az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, 

empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége határozza meg.  
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4.2.2. Napirend, hetirend 

A napirend, hetirend kialakítása a hagyományok figyelembevételével történik. A 

jól kidolgozott napirend a maga rugalmas változásaival lehetőséget ad az óvodai 

élet egészében az elmélyült tevékenykedésre, megfelelő időt biztosítva arra, hogy a 

gyermekek minden tevékenységüket befejezzék, pontosan elvégezzék. A gyermek 

egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a 

feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezgető, differenciált 

tevékenységekhez. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot 

teremtenek a gyermeknek. A jó napirend folyamatos és rugalmas.  Fontos, hogy a 

tevékenységek közötti belső harmonikus arányok kialakításával  szem előtt 

tartsuk a játék kitüntetett szerepét. Az elmélyült érdeklődéssel, belső motivációval 

folytatott tevékenységhez, valódi aktivitáshoz nyugalom, kiegyensúlyozott légkör, 

értelmes fegyelem szükséges. A szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszak 

napirendjét a fentiek szerint, a gyermek biológiai (életkor, alvás-, mozgásigény-, 

étkezés rendszeres időpontja), társas szükségleteit szem előtt tartva alakítja ki az 

óvodapedagógus. Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak 

(június 1 - augusztus 31-ig) tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, 

gondosan megtervezettnek kell lennie.  Az év közben már kialakított szabályok, 

szokások megtartásával az óvodapedagógus a nyári élet megtervezésénél lehetősét 

ad a gyermeknek arra, hogy az évszak örömeit szabadabban élvezze és kötetlenebb 

formában biztosítson változatos tevékenységet, lehetőséget a fejődésre. 

A hetirend nem napokhoz kötött tevékenységeket jelent, hanem egy-egy környezeti 

téma köré csoportosítva, azt körbejárva dolgozzák fel az élményeket, 

tapasztalatokat, ismereteket a különböző foglalkozási területeken keresztül.  

A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

 

 

4.2.3. Tevékenységi formák idő- és szervezési jellemzői 

Az óvodai életrend megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat 

(vallási, nemzeti, etnikai, migráns ), figyelembe vesszük a napi élet szervezésénél a 

gyermek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. Mindezek 

kielégítésére indirekt, a gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazzuk. A 

program alkalmazásakor az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot 

vesszük kiinduló pontnak. Ebből következik, hogy a legtöbb időt a napirendben 

erre a tevékenységre fordítjuk. A játékban megvalósíthatóak a különböző 
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fejlesztési feladatok, melyekhez az óvodapedagógusnak megfelelő időt, helyet és 

eszközt kell biztosítani, valamint olyan légkört, ahol a gyermek felszabadultan 

tevékenykedhet és választhat a lehetőségek közül. 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS IDŐTARTAMUK A NAPIRENDBEN 

 

Tevékenységek a foglalkozások 

időszakában 
3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

játék, egyéb szabadon választott 

tevékenység 
5 óra 6 óra 6 ½ óra 

Előkészület az étkezéshez, étkezés 

(3x-i étkezés) 
2 óra 1 ½ óra 1 óra 

 

Öltözés, egyéb testápolási teendők 
1 ¾ óra 1 ¼ óra 1 óra 

 

Pihenés, alvás 
2 óra 2 óra 1 ½ óra 

 

mindennapos testnevelés 
15 perc 15 perc 15 perc 

összesen 11 óra 11 óra 11 óra 

 

TEVÉKENYSÉGEK A NYÁRI IDŐSZAKBAN 

játék, egyéb szabadon választott 

tevékenység 
5½ óra 6 ½ óra 7 ¼ óra 

Előkészület az étkezéshez, étkezés 

(3x-i étkezés) 
1 ¾ óra 1 ¼ óra 1 óra 

 

Öltözés, egyéb testápolási teendők 
1 ½ óra 1 óra 1 óra 

 

Pihenés, alvás 
2 óra 2 óra 1 ½ óra 

 15 perc 15 perc 15 perc 
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mindennapos testnevelés 

összesen 11 óra 11 óra 11óra 

 

 

4.2.4. Személyi és tárgyi feltételek 

a.) Személyi feltételek 

1. A közoktatási törvényben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség 

mellett (óvodapedagógus) elengedhetetlen a pedagógus kreativitása, az 

ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott tudatos, tervszerű, alkotó 

alkalmazása 

2. A programunk alkalmazásánál fontos szempont, hogy a nevelőtestületben már 

van olyan pedagógus, aki elvégezte a „fejlesztő pedagógiai” képzést.  

3. A pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményei, az óvodai nevelési 

programok sokszínűsége szükségessé teszik a pedagógusok rendszeres belső- és 

külső továbbképzését, önképzését. Ezt segítik a helyi munkaközösségek, a helyi 

pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények, ezek megyei és országos szintű 

szervezetei. 

 

b.) Tárgyi feltételek 

 

A program speciális eszközöket, plusz erőforrásokat nem igényel, csak a meglévő 

eszközök tudatosabb, célszerűbb felhasználását. Az óvodai alapeszközöket 

kiegészítve a program eredményességét, hatását erősítik a következő eszközök: 

 egész alakot láttató tükör – a testséma fejlesztés fontos és hasznos 

kelléke, sok játéklehetőséget hordoz magában; segítségével a 

gyermek képet alakíthat ki önmagáról, testéről, fejlődik „én” tudata 

 laterialitást jelző karszalag – a kéz, később a test jobb-bal oldalának 

megkülönböztetését segíti a testnevelési foglalkozáson (de 

játékidőben is) a jobb csuklón viselhető színes szalag, gumi pánt 
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 fejlesztő játékok – minden részképesség fejlesztésére szolgáló 

játékeszközt biztosítunk 

 mozgást fejlesztő tornaszerek, napi játékos használatra – a testnevelés 

foglalkozásokon felhasznált eszközök közül néhányat célszerű a 

csoportszobában is felhasználni. Ezzel a gyermekek játékidőben is 

gyakorolhatják a mozgásfejlesztő feladatokat, illetve újabb játékokat 

is kitalálhatnak.  

 hagyományos óvodai játékok, eszközök, berendezési tárgyak – a 

meglévő eszközök tudatosabb használata a program szellemében; 

újak vásárlásánál ezeket a szempontokat helyezzük előtérbe. 

Az intézményben fellelhető (a program megvalósításához szükséges) eszközök 

jegyzékét a melléklet tartalmazza.  

 

 

 

 

5.) Bölcsőde – óvoda átmenet 

Intézményünkben egy bölcsőde csoport is működik, ahol egy gondozónő 

mellett óvodapedagógus-szakgondozó végzi a nevelő-gondozó munkát.   

A bölcsődei gondozás alapelvei: 

 a gondozás és nevelés egységének elve 

 az egyéni bánásmód elve 

 az állandóság elve 

 az aktivitás, az önállóság segítésének elve 

 a pozitívumokra támaszkodás elve 

 a rendszeresség elve 

 a fokozatosság elve 
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A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés 

szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.  

Feladata: 

 az egészséges testi fejlődés elősegítése 

 az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése 

 a megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

 (A bölcsőde saját szakmai programmal rendelkezik, melyet a melléklet teljes 

egészében tartalmaz.) 

A tavaszi időszakban az óvodába készülő gyermekek számára (akik már 3 évesek, 

vagy hamarosan betöltik 3. életévüket) az életkori sajátosságuknak megfelelően az 

önkiszolgálás terén magasabb követelményeket támasztunk (öltözködés, WC-mosdó 

használat, terítés, önálló étkezés). A folyamatos napirendben az étkezéseket 

megelőzően a „nagyok” olyan munkajellegű feladatokat kapnak, amivel előkészítik az 

étkezéseket, és ezzel áthidaljuk a mosdó használat és az étkezés közötti várakozási 

időt. 

Intézményünk bölcsődei csoportjából érkező gyermekek számára nem idegenek az 

óvoda csoportjai, a gyerekek, sőt a felnőttek sem.  Az óvodába történő „átszoktatás” a 

nyári szünet után, augusztus utolsó hetében történik. Ezen a héten a jövendő óvó 

nénivel az óvodai csoportszobában és a hozzá tartozó helyiségekben tartózkodnak már. 

Ez az idő alkalmat ad az óvodai szokásrendszer és – alacsonyabb gyermeklétszám 

mellett – egymás megismerésére is. Lehetőség szerint a gondozó nénik kísérik át a 

gyerekeket, keresik meg az óvoda öltözőjében a gyerekekkel együtt az új fogasukat, 

jeleiket igyekszünk tovább vinni a bölcsődéből. A gondozónők az első időszakban – 

reggeli órákban – az óvodapedagógussal együtt vannak a gyerekekkel, hogy a leválás 

fokozatos lehessen. A későbbi időszakban is lehetőséget adunk a régi bölcsődéseknek, 

hogy néha-néha benézzenek a bölcsődébe, beköszönjenek a gondozónőknek, ezzel 

segítve az új környezetbe történő beszokást. 
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6.) Az óvoda kapcsolatrendszere 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző 

csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. Legfontosabb és legszorosabb 

kapcsolata az óvodába járó gyermekek családjával van. 

 

6.1. Család – óvoda 

Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során 

érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz 

illesztett megoldásait. 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Jó esetben az óvoda folytatja és 

kiegészíti a megkezdett nevelési folyamatot. Sajnos gyakoribb a családban 

végbement funkcionális változások következtében, hogy az óvodára hárul a 
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fejődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő 

hiányok pótlása.  

A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket 

közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család 

nevelési elveiről, szokásairól. A gyermek érdekében szükség szerint a 

gyermekvédelmi felelőssel együtt végezzék (Csak abban az esetben, ha ezt a szülő 

igényli, vagy ha a gyermek fejlődése indokolttá teszi.)  

Beszoktatásnál különbséget kell tennünk a családból, bölcsődéből, vagy más 

közösségből érkező gyermekek között. Beszoktatásra azért van szükség, mert 

minden esetben új környezettel, emberekkel, szokásokkal találkozik a gyermek. A 

beszoktatás a későbbi közösségi életet is meghatározhatja, a biztonságot nyújtó, 

nyugodt, szeretetteljes, családias légkör megtapasztalásával, vagy ennek 

ellenkezőjével. A család legfontosabb információforrása az óvodáról gyermekének 

hangulata, benyomásai, tapasztalatai. A gyermek élményein keresztül a család is 

kialakít egy képet a csoportról, óvodapedagógusról, óvodáról. 

A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti 

kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb 

megismerésére, nevelési elveik közelítésére. A közös programok nem csak az 

ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat, 

kulturális eseményeket, egyéb alkalmakat (pl. Szülőakadémiák, Csivitelő nap, 

Egészségnapok, játszóházak). Fontosnak tartjuk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki 

az óvoda mindennapjaiból (dekoráció, ráhangolódás, készülődés, ünnepi öltözék) 

úgy külsőségeiben, mint belső tartalmukban. A mai nemzedék fontos feladata a 

hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése, továbbadása. Ezek 

később a csoportra, óvodára jellemző hagyománnyá válnak (pl. havi 

rendszerességgel táncházak szervezése – néptánc oktatóval). Az óvoda 

nyitottságából adódóan ahhoz, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen a 

gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint az óvodapedagógus is a 

gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről, napi kapcsolattartásra van 

szükség.  
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Nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. 

A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait 

fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, 

viselkedéséről, teljesítőképességéről, egyúttal módjuk van társaikkal való 

összehasonlításukra is. 

A fogadóórák megtartását személyre szabottan tartjuk, időpont egyeztetés után 

bonyolítjuk (havi egy alkalommal). Ezek az alkalmak lehetőséget adnak olyan 

információk cseréjére, melyek a gyermekkel, vagy közvetlen környezetével 

kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek. 

Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket érintő legfontosabb 

témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Az 

óvodapedagógus feladata a szülők véleményének meghallgatása, javaslatainak 

figyelembe vétele. 

 

 

 

 

6.2. Kapcsolattartás egyéb nevelési-, oktatási-, szakszolgálati-, 

kulturális intézménnyel 

 A bölcsőde, mint az óvodába lépés előtti intézményi nevelés színtere, 

hasznos információt szolgáltat a gyermekek óvodáskor előtti fejlődéséről. 
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Az információáramlás megoldott, hisz intézményünk keretein belül 

működik a bölcsődei csoport.  

 Pedagógiai Szakszolgálat – Nevelési Tanácsadó Balatonalmádi – 

pszichológus és logopédus szakemberek az óvodai élet alatt speciális 

szakmai ismeretükkel, a problémákkal küzdő gyermekek nevelését segítik. 

Ők végzik a szűrővizsgálatokat, iskolaérettségi vizsgálatokat. A 

problémákkal küzdő szülőket (nevelési) mi is oda irányítjuk, segítjük őket a 

kapcsolat felvételében. 

 Speciális Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – 

velük akkor kerülünk kapcsolatba, ha a Nevelési Tanácsadó által elvégzett 

vizsgálat további vizsgálatot javasol. 

 Gyermek és Ifjúságvédelem – Bendola Családsegítő Szolgálat – a 

hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekek esetleges problémáinak 

megoldásában kérjük a segítségüket. Kapcsolattartás módja: Jelző TEAM-

ek, személyes megbeszélések. Ha problémás helyzetű gyermekről érkezik 

jelzés, azt írásban eljuttatjuk a Családsegítő Szolgálat vezetőjének. Részt 

veszünk az éves gyermekvédelmi tanácskozáson. 

 

 Közművelődési intézmények – helyben a művelődési ház és könyvtár, 

megyei könyvtár, színház – rendezvényeit, a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz alkalmazkodva, érdeklődésüket figyelembe véve 

látogathatják csoportosan a pedagógus vezetésével, vagy egyénileg 

szüleikkel (javaslataink alapján). 

 A helyi általános iskolával való kapcsolattartás módja alkalmazkodik a 

kialakult szokásokhoz: 

 leendő elsős tanító néniket meghívjuk ősszel játszóházba 

 a leendő elsős tanító nénik rendszeresen látogatják év közben a 

nagycsoportosokat, hogy már az óvodában megismerhessék egymást 
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 a nagycsoportosok a csoportvezető óvónővel közösen ellátogatnak az 

iskola által szervezett játszóházba 

 meghívjuk a tanítókat nyílt napunkra 

 részt veszünk az iskola nyílt napjain 

 folyamatosan keressük a kapcsolatot az iskolával, a vezetéssel napi 

kapcsolatot tartunk fent – a kapcsolat fenntartására nyitottak és 

kezdeményezőek vagyunk 

 A gyermekek egészségügyi ellátása 

A gyermekek egészségügyi ellátása az alábbi módon történik: 

- a fenntartó – Litér Község Önkormányzata és Királyszentistván Önkormányzata 

– szerződést kötött településünk háziorvosával és a védőnővel 

- ugyancsak szerződést kötött a település fogorvosával a gyermekek fogászati 

szűrésére 

- a gyermekek egészségügyi ellátásának megszervezését a védőnővel közösen – 

egyeztetés után – terv szerint végezzük. Minden gyermek átesik egy évben egy 

alkalommal orvosi szűrővizsgálaton. A védőnő minden gyermeknél elvégzi – 

évi egy alkalommal a látás- és hallásvizsgálatot, rendszeresen végzi a tisztasági 

vizsgálatokat. 

6.3 Kapcsolattartás a fenntartóval 

- Intézményünket Litér-Királyszentistván Községek Óvodai és Bölcsődei 

Intézményfenntartói Társulásban tartja fenn Litér és Királyszentistván községek 

önkormányzatai 

- Kapcsolattartók – a fenntartó részéről Litér község polgármestere – az 

intézmény részéről az intézményvezető 

- kapcsolattartás módja: az intézményvezető részt vesz a polgármester által 

szervezett -  két heti rendszerességgel – intézményvezetői értekezleten, ahol az 

aktuális feladatok megvitatásra kerülnek (az intézményvezetői értekezleten 
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jelen van a polgármester, a jegyző, a Körjegyzőség pénzügyi vezetője, az 

általános iskola és az óvoda vezetői) 

- az intézmény munkájáról minden évben az intézményvezető a nevelőtestület 

jóváhagyásával és Szülői Szervezet egyetértésével beszámolót készít, melyet a 

Képviselő-testület minden év júniusában megvitat. 

- az intézmény karácsonyi és évzáró ünnepélyére, valamint a beiskolázás témáját 

feldolgozó szülői értekezletre meghívást kap a polgármester 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda hagyományos ünnepei, egyéb rendezvényei 

 

  Mikulás várása – csoportonként rövid műsorral (közös verssel, énekkel) 

készülünk  

 

 Advent – a várakozás időszakában játszóház, táncház szervezése   
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 Karácsony – összevontan, közösen ünnepelünk – a nagycsoportosok 

betlehemes játékkal készülnek  

 Farsang – (február) – csoportonként készülünk, minden csoportban 

ugyanazon a napon farsangolunk. A csoportvezető óvodapedagógus 

gondoskodik arról, hogy minden gyermek jelmezben legyen (akinek a szülei 

nem készítenek, saját jelmeztárunkból választhat) 

 Gergely járás (március 12.) – a nagycsoportosokat az iskolások hívogatják 

a népszokás szerint az iskolába – a nagycsoportosok vendégül látják őket 

(ajándék) 

 Március 15.  – az óvodában ünnepelünk. A nagycsoportosok műsorral 

készülnek, ha az időjárás engedi, akkor közösen virágot és saját készítésű 

nemzeti színű zászlót helyezünk el az emlékműnél. A nagycsoportosok 

műsorukkal fellépnek a községi ünnepélyen is. Felelős: az intézményvezető 

és a nagycsoportosokat vezető óvodapedagógus  

 Egészségnapok – évente két alkalommal – ősszel és tavasszal (tavasszal a 

Föld napja hetében). A gyermekek számára az egészség megőrzése, a 

környezet védelme, a környezet gondozása, a lelki egészség megóvása 

témakörében szervezzük a hetet. Előadók bevonásával a szülők számára 

Szülőakadémiát szervezünk. 

 Anyák napja – csoportonként rövid, meghitt köszöntőt tartunk minden 

csoportban az Anyák napja hetében 

 Évzáró – ideje május utolsó két hete – felelősök az óvodapedagógusok, 

intézményvezető – minden csoport műsorral készül az egész évben 

elsajátított dalokból, dalos játékokból, versekből, mondókákból, 

mesedramatizálásból. A nagycsoportosokat május utolsó hetében az évzárón 

búcsúztatjuk el. 

 Csivitelő nap – a gyermeknapot követő héten vidám, zenés, játszó délelőttöt 

szervezünk a gyerekeknek, ahová meghívjuk a Baba-mama Klub tagjait is 
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gyermekeikkel. A programunk lebonyolításában a szülői szervezet tagjait is 

bevonjuk. 

 Játszóház – évszakonként játszóházat szervezünk (október, december, 

február, április) csoportonként az aktuális ünnepkör köré  

 Gyermeknap – június első hetében a munkatervben meghatározott időben 

az óvoda udvarán a szülők bevonásával kerül megrendezésre 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda szakmai dokumentumai 

 

Az óvodavezető által használt dokumentumok: 

 felvételi- és előjegyzési napló 

 óvodai törzskönyv 

 nyilvántartás a gyermekek adatairól 

 éves munkaterv 

 éves beszámoló 

 óvodai szakvélemény elkészítése 

 

Az óvodapedagógus által használt dokumentumok 
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Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Program és az intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzik munkájukat. 

  felvételi- és mulasztási napló 

 óvodai csoportnapló 

 a gyermek személyiségét nyomon követő személyiség lapok 

 

Egyéb, a szakemberek által használt dokumentumok 

 Fejlesztő napló – a fejlesztő pedagógus vezeti a törvényi előírások és a 

Nevelési Tanácsadó útmutatása alapján. Külön vezetjük az SNI-s 

gyermekek fejlesztő naplóját a megadott nyomtatványon.  

 Preventív testnevelés naplója – az adott időpontot, feladatokat, 

fejlesztési területeket tartalmazza. 

 Hitoktató naplója – a hitoktató vezeti – ezt nem az intézmény, hanem 

az egyház felé adja le – tartalmazza a foglalkozáson részt vevő 

gyermekek névsorát, a szülő beleegyező nyilatkozatát, a foglalkozás 

idejét, témáját. 

Az értékelés elveit a Minőségirányítási Program, az értékelés időpontját a 

Munkaterv tartalmazza. 
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A gyermekvédelmi munka feladatai 

 

A gyermekvédelmi munka célja: a hátrányos- és veszélyeztetett helyzetű gyermekek 

érzelmi támasza, valamint a megfelelő fejlődés biztosítása a hátrányok csökkentésével. 

Folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett korrekció nyújtása.  

Veszélyeztetett gyermek: a Gyermekvédelmi törvény veszélyeztetettnek ítél minden 

olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult állapotot, amely 

a gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.  

 anyagi ok – a leggyakrabban előforduló tényező. Fokozottan sújtja a 

több gyermeket, vagy fogyatékos gyermeket nevelő családokat, ill. az 

egyedül nevelő szülőket 
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 környezeti ok – a gyermeket gondozó szülők életvitelben, nevelési 

tevékenységben felmerülő negatívumok (pl. bűnözés, alkoholizmus, 

drogfogyasztás, elhanyagolás, vagy bántalmazás) 

 magatartási ok – a gyermeknél rendszerint a korábbi veszélyeztetettsége 

miatt kialakult gátlásosság, szorongás, vagy ennek ellentételeként az 

agresszivitás, csavargás, bűnözés 

 egészségügyi ok – beteg személy a családban, aki egyrészt a gyermek 

megfelelő ellátását akadályozza, másrészt fertőző megbetegedés esetén 

konkrét veszélyt jelent, vagy a gyermek tartós, vagy súlyos betegsége 

Amennyiben elmarad a gyermek veszélyeztetettségének észlelése és jelzése a 

gyermekvédelmi szolgálat, ill. a gyámhatóság felé, a gyermeket megillető 

védelem elmaradását, a gyermeki jogok védelmét, ill. a jelzésre, intézkedésre 

kötelezettek súlyos mulasztását jelenti. 

 

 

 

Gyermeki bántalmazás 

 fizikai bántalmazás – a gyermek megtámadása, illetve akarattal 

előidézett szenvedés, sérülés. (Fizikai bántalmazásra lehet következtetni, 

ha a sérülés és az elmondott történet nem egyeztethető össze.) 

 szexuális bántalmazás – óvodában a gyermek viselkedése, történetei 

alapján következtethetünk erre 

 érzelmi bántalmazás – gyermek érzelmi fejlődését súlyosan hátráltató 

tevékenységet jelenti, amely az önbecsülés megsértésében, sorozatos 

megaláztatásokban, elutasításokban nyilvánul meg. A gyermek 

erőszakos elkülönítése, megfélemlítése, a szeme láttára zajló erőszakos 

cselekedet, vagy súlyos konfliktusok hátrányosan befolyásolják érzelmi 

fejlődését. 
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 elhanyagolás – a gyermek részére szükséges gondoskodás hiányát 

jelenti, amely súlyos hátrányt okoz a fejlődésére nézve 

 fizikai elhanyagolás – ha nem ismerik fel a gyermek élelmezési, 

öltözködési, pihenési, egészségügyi szükségleteit 

 érzelmi elhanyagolás – ha nem ismerik fel a gyermek érzelmi 

szükségleteit, elfogadottság iránti vágyát 

 nevelési elhanyagoltság – megfosztja a szülő gyermekét a szükséges 

tanulmányok folytatásától 

A gyermekvédelmi munka feladatai: a veszélyeztető környezet (szülők 

társadalmi beilleszkedési zavara, csonka család, italozó család, munkanélküli 

szülők) mindig a család érzelmi légkörén és nevelési módszerein át hat a 

gyerekekre. A kedvezőtlen objektív körülmények a gyermek élményei útján 

okozhatnak személyiségfejődését veszélyeztető sérülést. 

Az óvoda feladata a hátrányok csökkentése, a veszélyeztetettség enyhítése! 

 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata: 

o az újonnan érkezett gyermekek közül a veszélyeztetett- és hátrányos 

helyzetű gyermekek kiszűrése a védőnővel és a csoportvezető óvónővel 

közösen 

o családlátogatást követően környezettanulmány készítése az újonnan 

nyilvántartásba vett gyermekekről 

o a nyilvántartásban szereplő gyermekek rendszeres figyelemmel kísérése 

o az Önkormányzat Szociális Bizottságától támogatást igényel azon 

gyermekek számára, akik nem kapnak rendszeres támogatást, de a 

családlátogatás és egyéb tapasztalatok, észrevételek indokoltnak tartják 

o probléma esetén családlátogatás a csoportvezető óvónővel közösen 
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o havi egy alkalommal részt vesz a Családsegítő Szolgálat által 

működtetett Jelző TEAM-jein, ahol elmondja észrevételeit, véleményét, 

javaslatait 

o kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálat munkatársával, a csoportvezető 

óvónőkkel 

 

A csoportvezető óvodapedagógusok feladatkörébe tartozó feladatok 

 kötelesek jelezni a gyermekvédelmi felelősnek, ha a gyermek 

elbeszélései, viselkedése olyanra enged következtetni, ami fokozottabb 

figyelmet igényel – ezt követő családlátogatáson bizonyosodik meg a 

probléma valódiságáról 

 az óvodapedagógus a hátrányokat az óvodai nevelés lehetőségeivel 

igyekezzék enyhíteni 

 kiemelt figyelmet fordít azokra a gyerekekre, akiknek fejlődését negatív 

környezeti hatások, társadalmi-kulturális hátrányok gátolják 

 szem előtt tartja, hogy az óvodáskorban a hátrányok mindenekelőtt a 

gyermek érzelmeit érintik. A gyermek magatartásában és 

teljesítményében megnyilvánuló negatív jelenségek alapja rendszerint 

ilyen tényező. Tudatában kell lennie annak, hogy az úgynevezett 

halmozott hátrányok is ezen a talajon jönnek létre. 

 A szülők bizalmát el kell nyernie, mivel a segítés elfogadó és 

együttműködő kapcsolatban eredményesebb 

 a gyermek személyiséglapján feltünteti – folyamatosan regisztrálja az 

egyéni bánásmódhoz szükséges nevelési feladatokat, eljárásokat 

 a fejlődés állomásait folyamatosan regisztrálja – a konkrét eseményeket 

bejegyzi 

 feljegyzi a családban bekövetkezett változásokat, a családdal való 

együttműködés történéseit, a kapcsolatépítés feladatait 
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Azok a bejegyzéseik is a gyermek dossziéjába kerülnek, amelyeket azon 

szakemberek készítenek, akik a gyermekkel foglalkoznak (védőnő, fejlesztő 

pedagógus, logopédus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 

1. számú  

Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok végzettsége, szakvizsga típusa 

 

9 fő felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik intézményünkben. 

 

Ebből egyéb végzettséggel rendelkezik 

- 2 fő bölcsődei szakgondozó 

 

pedagógus szakvizsgával rendelkezik 4 fő, ebből: 
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- 1 fő fejlesztő pedagógus  

- 1 fő beszédfejlesztő pedagógus 

- 1 fő óvodai gyógytestnevelő 

- 1 fő közoktatás vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú 

Az óvodának a program céljához rendelt eszközrendszere 

 

játéktevékenység eszköze: 

 konstrukciós játékok 

 babák 

 fejlesztő játékok – túlnyomórész Ravensburger játékok 

 kártyák  

 autók 

Az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztési eszközök: 

 Minimat készlet 
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 anyanyelvi készlet 

 kressz készlet 

 állatok világa 

 növények világa 

 érzékelő készletek 

 szöges táblák 

 Greiswald  eszköz 

 Labdák (többféle méretben) 

 tornapadok 

 tornakarikák 

 egyensúlyfejlesztő készlet 

 ugráló labdák 

 egyensúlyfejlesztő nagy labdák 

 mozgásfejlesztő táska (WESCO) 

 Body Roll – csoportonként 

 Trambulin 

 egész alakos tükör csoportonként 

 karszalagok 

 

 

 

Egyéb tanulást segítő eszközök 

 egész alakos tükör minden csoportban 

 jelölő karszalagok – kis- és középső csoportban 

 színes televízió 

 videó 

 diavetítő 

 CD lejátszó – csoportonként 

 rádiós magnó 

 fényképezőgép 
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Egyéb eszközök 

 babakocsik, játék konyha- és bababútor, kiságyak, szerepjátékhoz szükséges 

eszközök (boltos pult, paravánok, bábok, vizuális neveléshez szükséges 

eszközök – ollók, ecsetek, víz- és tempera festékek, gyurmák, színes ceruzák, 

színes papírok stb.) 

 

A működéshez szükséges eszközök 

 fektetők 

 ágynemű 

 törölköző 

 evőeszköz – tányérok, kanalak, villák, kések, tálak, poharak 

 zsúrkocsik – csoportonként 

 gyermekasztalok 

 gyermekszékek 

 öltöző szekrények 

 játéktartó polcok 

 játéktartó szekrények 

 egyéb szekrények 

 felnőtt székek, íróasztalok 

 udvari játékeszközök (labdák, homokozó játékok, ) 

 játéktartó kosarak, ládák 

 

Könyvek 

 gyermekkönyvek 

 szakmai könyvek 

 élelmezéshez szükséges szakkönyvek 

 

A felsorolt eszközökön felül a program működése érdekében az alábbi eszközök 

beszerzésére van szükség: 
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 sportszerek szükség szerinti cseréje 

 játékeszközök cseréje – elhasználódás miatt (autók, babák, babakocsik stb.) 

 textíliák pótlása (ágynemű, törölköző) 

 evőeszközök folyamatos pótlása – tányérok, poharak 

 Egyéb, a kötelező eszközjegyzékben felsorolt eszközökkel rendelkezünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

A baleset megelőzés szabályai  

 

Az óvodában eltöltött idő alatt a gyermekeket többféle baleset is érheti, melyek 

befolyásolják teljesítményét és érzelmi fejlődését is. Ezen veszélyforrások 

nagymértékben csökkenthetők a szabályok betartásával és betartatásával. 

Az óvodában bekövetkező baleseteknek kettős oka lehet: 

 tárgyi, objektív okok 

 személyi, szubjektív okok 
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A kettő egyidejű megléte a legveszélyesebb. a foglalkozások közül 

leggyakrabban a testnevelés során fordulhatnak elő kisebb-nagyobb balesetek. 

Megtervezésekor több szempontot is figyelembe kell venni: 

 ismerni kell a gyermekek életkori sajátosságait, fizikai állapotát, 

teljesítőképességüket 

 a foglalkozás idejét helyesen kell megválasztani (lehetőség szerint a 

délelőtti órákban) 

 az időjárási tényezők hatással vannak a gyermekek idegrendszerére 

 betegségek: beteg, vagy részlegesen sérült gyermeket ne engedjünk 

sportolni 

 minden esetben a foglalkozás anyagának megfelelő bemelegítés előzze 

meg a munkát 

 a testnevelés foglalkozást vezető óvodapedagógus a foglalkozás kezdete 

előtt győződjön meg a tárgyi feltételek biztonságáról. A sportszereknek 

mindig az előírásoknak megfelelő állapotúnak kell lenniük. Az esetleges 

hibákról minden esetben tájékoztatni kell az óvoda vezetőjét. Csak 

balesetmentes állapotban lévő tornaszereket, eszközöket lehet használni, 

sérült szert azonnal ki kell iktatni. 

 mivel a balesetek döntő hányadának oka a fegyelmezetlenség, a nevelő 

köteles a megfelelő módszerekkel fegyelmet tartani. 

 az óvodapedagógusnak érvényesítenie kell irányító szerepét. Mindig jól 

látható helyen kell állnia, a gyermekek számára is érthető instrukciókkal 

kell irányítania a feladatokat. Kellőképpen kell differenciálnia, ismernie 

kell a balesetveszélyes helyzeteket, váratlan események 

bekövetkezésekor is képesnek kell lennie a gyors döntéshozatalra. 

 

A testnevelés foglalkozások színhelyei lehetnek fedett, vagy szabad 

létesítmények. Az időjárási viszonyokat figyelembe véve a foglalkozások zömét 

zárt helyen lehet megtartani. 

 zárt helynek minősül a tornázásra alkalmas csoportszoba, valamint az 

uszoda 
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 szabadtéri sportlétesítményekhez kell sorolni az óvoda udvarát, az 

óvodán kívüli közterületek (sportpálya, játszótér), melyen gyakran 

folytatnak sporttevékenységet. 

A létesítményektől, a tereptől függően jelentkeznek a különféle biztonsági 

előírások is. A testnevelési foglalkozásokat vezető óvodapedagógus elsődleges 

kötelességei közé tartozik az esetleges baleseti források kiküszöbölése. Az 

intézményvezető felelősséggel tartozik az intézmény helyzetéért. Az 

intézményfenntartó szervek kötelessége az intézményvezető támogatása annak 

érdekében, hogy a lehető legegészségesebb és biztonságosabb tárgyi 

környezetben történjék a gyermekek testi nevelése. 

 

Fedett létesítmények munkavédelmi előírásai 

Óvodánkban a testnevelés foglalkozások megtartására a csoportszobák állnak 

rendelkezésre. A foglalkozás megkezdése előtt a következőkről kell 

meggyőződni: 

 a közlekedést, mozgást akadályozó tárgyak (asztalok, székek) megfelelő 

módon vannak-e elhelyezve, eltávolítva, hogy ne dőljenek le 

 a terem padlózatának állapota: - a padlózat állapota mindig egyenletes, 

hibamentese 

 a teremben elhelyezett fűtőtestek, világítóeszközök védettségéről meg 

kell győződni 

 a teremben munka csak akkor végezhető, ha megfelelő természetes, vagy 

mesterséges fényforrás áll rendelkezésünkre. A világítótestek, kapcsolók 

minden esetben épek legyenek 

 a teremben elhelyezett álló, fekvő, függesztett szerek állapotáról mindig 

győződjenek meg. Ha ezek bármelyikének minősége nem kielégítő, 

minden esetben jelenteni kell a munkáltatónak, csak ezek helyrehozatala 

után folytatható a munka 

 mivel a foglalkozást a csoportszobában tartjuk, csak olyan foglalkozási 

anyagot válasszunk, mely ilyen körülmények között is balesetmentesen 

elvégezhető 
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 ha tornaszert használunk, ügyeljünk arra, hogy megfelelőképpen rögzítve 

legyen 

 a foglalkozáshoz szükséges tornaszereket minden esetben csak felnőttek 

hozatják be 

 

 

Szabadtéri sportlétesítmények 

 

Udvar – a szabadtéri területen elhelyezett játékokat, pihenőhelyeket úgy kell 

kialakítani, hogy ne legyenek baleseti források. A fából készült játékok 

anyagukból eredően szálkásodnak, repednek, törnek. Ezeket mindig 

ellenőrizzük. A fafelületeket minden évben megfelelő anyaggal lekezeljük, 

hogy az időjárás ne tehessen kárt bennük. a hintáknál, csúszdánál mindig 

van felnőtt. Fogócskázó, szaladgáló gyermekeket nem engedünk a hintázó 

gyerekek közelébe. Minden alkalommal felhívjuk a gyermekek figyelmét 

arra, hogy hintázás közben mindkét kezükkel kapaszkodjanak, a hintán ne 

álljanak fel. Fokozott figyelmet fordítunk a többi szabadidőben használt 

udvari játék használatára, épségére is.  

A nyári időben az esetleges égési sérülésektől óvjuk meg a gyerekeket, 

lehetőleg árnyékos helyen tartózkodjanak. A megfelelő folyadékbevitelről 

az óvodapedagógusok gondoskodjanak. A nyári hőségben 11.00 – 15.00 

óráig a gyermekek nem tartózkodhatnak a szabadban. 

 

Téli sportok 

 

Szánkózásra, hógolyózásra mindig megfelelő terepet keresünk, betartjuk a 

megfelelő közlekedési szabályokat. Mivel a település legtöbb utcájában 

nincs járda, figyelembe kell vennünk, hogy az autók nehezen tudnak 

megállni csúszós utak esetén. Hógolyózást csak száraz, kissé tapadó hó 

esetén engedélyezzünk. 
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Az óvodapedagógust érhető baleseti források  

 

Az eldobott eszközök (játékok, tornaszerek) általi sérülés megelőzhető, ha a 

használaton kívüli tárgyakat eltesszük. A tornaelemek bemutatása során az 

óvodapedagógus a gyerekekkel együtt melegítsen be, legyen tisztában a 

bemutatandó gyakorlat pontos elvégzésének módjával. Ismernie és 

alkalmaznia kell a szerek használatára vonatkozó előírásokat. 

 

 

 

 

A gyermekek egyéni sport- és játszóruházata 

 

Testnevelés foglalkozásokon, szabadtéri játék alatt mindig megfelelő ruházat 

szükséges. Baleseti veszélyt a ruházat gondatlansága, hanyag viselése jelenti. 

Gyakori, hogy a cipőfűző kibomlik, a lógó fűzőre rálépve balesetet szenved a 

gyermek. Mindig ellenőriznünk kell a ruházat épségét. Utcai ruhában nem 

engedjük a gyermeket tornázni, mert azok balesetvédelmi szempontból nem 

megfelelőek. Testnevelés foglalkozáshoz tornanadrágot, zoknit, pólót és 

tornacipőt kell biztosítani (a cipő esetében fontos, hogy a gyermek lábát tartsa, 

azért nem lehet szandál, papucs). Az udvari játéknál is elengedhetetlen a 

kényelmes öltözet, főként a mászóka, ugráló labdák használatánál. Figyelnünk 

kell a kötős felsőkre, nehogy balesetet okozzon a megkötőt fűző. 

 

Általános szabályok a villamos szemléltető eszközökre 

 minden villamos árammal működő szemléltető eszközt úgy kell 

telepíteni a csoportszobákba, hogy az a pedagógiai elvek mellett 

megfeleljen a balesetvédelmi követelményeknek is. (Lehet állandó és 

alkalmi jellegű – pl. magnó, diavetítő, ventilátor, stb.) 

 állandó jelleggel használt eszközöket úgy kell elhelyeznünk, hogy azok 

használata praktikus legyen 
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 alkalmi telepítés – olyan esetekben, amikor a teremben egy-egy 

tevékenységhez használunk elektromos eszközöket (diavetítő, magnó), 

akkor ügyelnünk kell arra, hogy a gép mindig stabilan álljon a tartón, ill. 

asztalon. Amennyiben azt hosszabbítóval lehet használni, ügyelni kell 

arra, hogy ne zavarja a közlekedést. 

 a gép használata előtt meg kell győződni a vezetékek épségéről. Sérült, 

szakadozott dugójú gépet használni tilos! A hosszabbítást csak szabályos 

vezetékkel lehet megoldani. A gépeken bármilyen javítást, alkatrész 

cserét csak szakember végezhet el. Csak ép védőburkolatú eszközöket 

használhatunk. Bármilyen sérülés észlelésekor áramtalanítanunk kell a 

szerkezetet. Fényforrással rendelkező gépeknél mindig biztosítani kell a 

gép megfelelő szellőzését, szellőzőnyílásait eltömíteni, elzárni nem 

szabad. Használatbavétel előtt mindig olvassuk el a kezelési utasítást és a 

balesetvédelmi előírást.  

 

 

 

 

Néhány alapgép speciális balesetvédelmi követelményei 

 diavetítő – felállításakor ügyelnünk kell arra, hogy a vetített kép 

mindenki számára jól látható legyen. A gép szellőzését minden 

esetben biztosítsuk! A gépbe nyúlni csak feszültségmentes állapotban 

lehet. 

 televízió, video – használatuk során ismerni kell a típusra jellemző 

legfontosabb kezelési, karbantartási, balesetvédelmi útmutatásokat. 

Biztosítanunk kell számukra állandó helyet, mely megfelelő klímájú 

és stabilitású. Lehetőség szerint zárható helyen tároljuk, így 

elkerülhetjük, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele, esetleg idegen 

tárgyakat helyezzenek bele. Lehetőleg ne kerüljön rá vizes tárgy (pl. 

váza) Használat előtt ellenőrizzük a csatlakozó zsinórok épségét. a 
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képet, hangot mindig megfelelően állítsuk be. Sérülés esetén azonnal 

áramtalanítsunk! 

 számítógép használatára a fentiekben leírtak vonatkoznak 

 

Mentők hívása baleset esetén 

 

 a mentőket mindig olyan személy értesítse, aki a bekövetkezett baleset 

jellegéről, a sérült állapotáról is tud kellő felvilágosítást adni 

 a baleset helyét pontosan meg kell nevezni (az intézmény neve, címe, 

utca, házszám) 

 intézkedni kell, hogy a mentő akadálytalanul meg tudja közelíteni a 

baleset helyszínét 

 az esetleges sérülésről a szülőt, gondviselőt értesíteni kell 

 intézményben dolgozót ért baleset üzemi balesetnek minősül 

 a gyermeket, ill. a felnőttet ért balesetről az intézmény vezetőjét 

tájékoztatni kell 
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Érvényességi rendelkezések 

 

 

Az óvodai nevelési program érvényességi ideje: 

 

h a t á r o z a t l a n    i d ő r e    s z ó l  

 

 

A program módosításának lehetséges indokai: 
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 szervezeti átalakítás 

 a nevelőtestület a program módosításáról határoz 

 a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt 

 

 

A program benyújtója: 

 

 Az intézmény vezetője és nevelőtestülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs záradék 

 

A módosított helyi nevelési programot 

 

1. véleményezte a litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Szülői Szervezete 

   dátum: 2013.08.27. 

a Szülői Szervezet nevében 

 

Lőrincze-Pap Helga        ......................................................... 

         név                                                         aláírás 
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2. Elfogadta a litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete  

    a 135/2013-as határozatával  

 

A litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete nevében  

 

…………………………………… 

Halmy Gyuláné  

intézményvezető-helyettes 

 

 

3. Jóváhagyta  az intézmény vezetője    

dátum: 2013. 08.28. 

 

     ………………………………………………. 

      Rokalyné Csizmadia Margit 

                  intézményvezető 

 

 


