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I .AZ ÓVODA JELLE} { ZÓ ADATAI

Az óvoda neye: MEG TöBB MESET ALApÍ TvÁNv ÓvooÁre

Pontos cí me: 1113. Bp. Diószegi ú t 51.

Teiefonszám a:466 -86 l 5

Az ővodafenntartója:  görcs uÓrusoK ERDEJE ALAPÍ TVÁNy

Cime: 1118. Bp. Nagyszalontau.40.

Az inté zmé ny OM azonosí tój a :  03 4465

Az óvoda vezetője:  Varga Andrásné

Kormányzati funkció száma

1.091110

2.091l4a

3. 096015

4.096025

Kormányzati funkció megnevezé se

Óvodai nevelé s, ellátás szakmai feladatai

óvodai nevelé s, ellátás működteté  si feiadatai

Gyermeké tkeáeté s

Munkahelyi é tkeáeté s köznevelé si inté zmé nyben

Helyi óvodai program módosí tásának ideje:  2022. szeptember 1,

Hatályba lé pé s ideje :  2022. szeptember 1.

Az óvodai nevelőmunka magyaf nyelven folyik. Minden nemzetisé gű gyermeket szeretettel

fogadunk

A törvé nyi elvarásoknak megfelelően szülői igé ny szerint hitoktatási lehetősé get biáosí tunk.

Módosí tás oka: Szabályzatoknak, törvé nyeknek való megfelelé s, ú j innovációs program

bekerülé se az ővodu nevelé sbe

A pedagógiai program jogszabályi háttere

A nemzeti köznevelé sről szóló 20I I . é vi CXC. törvé ny

A kormany 36312012. (XI I .17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelé s országos

alapprogramjáró1

20l20L2. ryn. 31.) EMMI rendelet a nevelé si-oktatasi inté zmé nyek működósé ről é s

köznevelé si inté zmé nyek né vhasználatáról

2003, é vi C)O(V. Törvé ny az egyenlő bánásmódrő|  é s az esé lyegyenlősé g előmozdí tásé nől

20I I . é vi CLXXIX. Törvé ny a nemzetisé gek jogairól

1997. é vi X)Cil. tv. A Gyermek vé delemről é s gyámügyi igazgatásról



Az óvoda hatályos Alapí tó Okirata

22912012. (VI I I .21.) kormányrendelet anemzeti köznevelé si torvé ny vé grehajtásaról

326l20t3. (Vn. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeré ről é s a

közalkalmazottak jogállásaról szőlő 1992. é vi X)CilI I . törvé ny köznevelé si inté zmé nyekben

törté nő vé  grehaj tásáról

212005, (I I I .1.) OM rendelet a Sajátos nevelé si igé nytí  gyermekek óvodai nevelé sé nek

irányelve é s a sajátos nevelé si igé nlu tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

48l20I2. (XI I . 12.) EMMI pedagógiai szakmai szolgáltatásokról,..

I  5 l20I3 . EMMI rendelet a szakszolg áIatí  inté zmé nyek működé sé ről

6812013. (XI I .29) NGM rendelet a kormtí nyzati funkciók, allamhaztar: tasi szakfeladatok é s

szakágazatok o sáályo zás i rendj é rő 1

A Kormány 23512016. (VI I . 29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeré ről é s

a közalkalmazottak jogáI lásaról szőló 1992. é vi )OOfiI I . tOrvé ny közneveié si inté zmé nyekben

törté nő vé grehajtásáről szőIő 32612013. (VI I I . 30.) Korm. rendelet módosí tásáról

Helyi Pedagógiai programunk kidolgozásánál ügyeltünk a mindenkori törvé nyi

szab áLy ozásokkal való me gfele 1 é  sre.

I I .BEVEZETÓ CONUOLATOK

,,Amikor ú gl é rzed örömtelen a napod, ott a könyv, a jó barát. Az, amelyről é rzed, hogy több

mint papí r. Lelke van. Beszé l, amikor olvasod." Mácz I stván: Könyveid

Óvodánk a Bölcs Mókusok Erdeje Alapí tvány fenntartása alatt működlk20l6. szeptember 1-

től.

Inté zmé nytink a Gellé rthegy é s a Feneketlen tó közelé ben található. Udvarunk tágas, zöId

területű, sok virággal, termő gyümölcsfákkal, kis konyhakerttel.

Hozzáttk elsősorban a BME dolgozóinak é s hallgatóinak gyermekei jámak, szabad

ferőhelyekre külsós gyermekeket is felvesziink,

Saját helyi nevelé si programunk, a Mé g töbB MEsé t 1999 szeptemberé ben került bevezeté sre,

melyet 2009-ben az ú j fenntartő ekárásainak megfelelően é s a törvé nyi előí rásokhozí gazodva

dolgozfunk át.Ezt követően is többször módosí tásra került, figyelembe vé ve nevelé si

elveinket é s hagyományinkat, a törvé nyi előí rásokat.

Mié rt válasáottuk a mesé t nevelé si programrrnk é s ezzel nevelé si gyakorlatunk hangsú lyos

elemé nek? Mert...



,,A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemlé letmódjának é s világké pé nek

kialakí tasara. " (ONOAP)

Mert tudjuk, hogy a kisgyermek gondolkodása, amikor óvodás koru mágikus, világké pe naiv,

a szimbólumok nyelvé t jól é rti. Í gy a mese világában jól eligazodik.

A jó mese é s a jól mesé lt mese segí t azí xzavarcs é lmé nymaradványok feldolgozásában. Segí t

a jót é s a rosszat megkiilönböztebri. Segí t az é tzé l< st, amit hall, összekapcso]ni a ké pzelettel, a

belső ké pi világ megí eremté sé vel. Ez pedig alapját jelenti majd a fogalmi gondolkoűsnak,

ami a tanulás alapja.

A mesé ből lttányzikazoktatő szándé k, örömforrás a gyermek számfua.

Olyan tarsas é lmé ny, ahol a gyermek önszeretetből a mrások felé  fordulást tanulja.

Kiemelten fontos é rté ke, hogy az egyetlen szóbeli közlé sforma, amelyen szót válthatunk a

gyermekekkel é s megé rthetjiik egymást abban a ké rdé sben, ami őt önmagán kí vül ebben az

é letkorban é rdekli.

Óvodánk gyermekközpontú , befogadó tnté mé ny, biztosí tjuk az egyetú ő hozzáfé ré s esé lyé t.

Figyelí ink a gyermekek egyé ni igé nyeire, sziiksé gleteire, megkapjak tőlünk a gondoskodó

törődé st, a gyermekeket nyugodt, szetetetteljes lé gkör vú a.

A kis lé tszrámú  maximum 15-18 fős, csoportokban minden gyermekre jut elegendő idő é s

figyelem. Az óvónő szerepe minden csoportban mas hangsulyt kap.

A kiscsoportban a testi sziiksé gletek kielé gí té se, az é rzelrru kötődé s kialakí üí sa a
legfontosabb. Meg kell taní tani az együtté lé s elemi szabályait, az é n é s mi együtt é rzé sé t.

A közé pső-, é s nagycsoportban az é rzelmi biáonság mellett egyre nagyobb hangsú ll,t kap a

ké pessé gek, ké szsé gek, kompetenciak fejleszté se. A tevé kenysé gek kiválasztásé náI  előté rbe
kerülnek az é letkori saj átosságok.
Gyermekeink egyutt vannak reggelente gyülekezé skor, dé lután hazamenetel előtt, udvaron,
sé trák é s kirándulások a]kalmával, nyaron a lecsökkent lé tszám miatt. I lyenkor a testvé rek é s a
kiilönböző é letkoru gyermekek együtt j  átsáaürak.

Mié rt jó, ha hozzánk jar gyermeke? Mert:
- szeretetteljes, derűs lé gkör vfi4
- nálunk minden gyermek egyformán fontos,
- csoportos tevé kenysé gek során több idő jut egyé ni fejlesáé sre,
- szomszé dság a Gellé rtheggyel, Feneketlen-tóval, Budai
Arboré tummal, j  ól felszerelt játszóté rrel,

- termé szetjrárás, sé trák é vszakonké nt,
- szakké pzett, lelkes óvónők foglalkoznak a gyermekekkel

Megvalósí tjuk az egyé nre szabott, differenciált fejleszté st, a tehetsé ggondozást, a kiemelten

tehetsé ges- é s átlag feletti ké pessé gekkel vagy speciális ké pessógek birtokában magas fokú
kreativitással rendelkező, é s a feladat iránti erős motivációjú  elkötelezettsé gú  gyermekek

ré szé re.

Napjainkban a pedagógiai é s egyben az ővodapedagógiai munka egyik legnagyobb kihí vása

az irrtegráció sikeres megvalósí tasa. Nevelé si inté zmé nyiirrlc pedagógiai kulturáját az egyé ni

bánasmódra való törekvé s, a gyermek, elfogadiása, abizalom, a szeretet, az empátia, az



é letkomak megfelelő követelmé nyektámasztása, a feladatok elvé gzé sé nek ellenőrzé se é s a

gyermek fejlődé sé t biztosí tó sokoldalú , a követelmé nyekhez igazodő é rté kelé s jellemzi.

EGYENI  ARCULATI INK

o ,,Madarbarát" óvoda vagyunk, rendszeresen ré sá veszünk madarovi foglalkozásokon

Madártani Inté zet támogatásával, - elismeré s

o ,,Ovizsaru" programokat is szervezünk a gyermekekré szere.

. Csoportjaink né vnapjrának megiinneplé se a né pmese napjan.(Mazsola, Tádé ,

Manócska)
o Bátorí tó nevelé s (IV.1.1.)

o Minden hé ten 1 zöld napot! program GV.2.1.)
o Sóhaz

o vitamintorna
o Meseját é k-drámajáté k foglalkozás (kutyaterápiás foglalkozás)

I I I . AZ ÓVOna PEDAGÓGIAI  HITVALLÁSA

,JövőxnpiiNK"

[ I .1. GYERMExrnp

,,A g/ermekfejlődé sé re né me legkisebb korától döntőfontosságú , hogl é rezze, nem csak

szeretik, hanem olyannak szeretik amilyen!" (Hermann Alice)

Figyelembe vesszí ik a kompetencia alapú  pedagógiai nevelé s aiapelveit, a gyermeki

kompetenciák, ké pessé  gek, ké szsé  gek fej les zté sé t.

Tiszteletben tartjuk, hogy minden gyermek egyedi, önálló szemé lyisé g, szellemi, erkölcsi é s

biológiai é rtelemben is.

Figyelembe vessziik, hogy é letkoronké nt (é letkori szakaszonké nt) é s egyé nenké nt változő

testi é s lelki sziiksé gleteik vannak.

Ennek megfelelően törekszünk a gyermeki szemé lyisé g kibontakozásé ra, biztosí tva minden

gyermek számána az egyenlől,nzzáfé ré st, hogy egyformán magas szí nvonalú  é s szeretetteljes

nevelé sben ré szesülj ön, s meglóvő hátrányai csökkenjenek.

Nevelőmunkánk során szeretné nk elé rni, hogy a spontán é s tervszerű hatások eredmé nyeké nt

a gyerekeink testileg, szellemileg é s mentálisan egé szsé ges, kiegyensú lyozott, vidám, pozitiv

gondolkodású , i< reatí v, önbizalommal rendelkező aktí v ré szesei legyenek környezetiiknek.

A szemé lyisé g szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő szemé lyi é s targyi

környezet szerepe meghatarozó.



Különös figyelmet fordí tunk a gyermek azon ké pessé geire, amely területen kiemelkedő

teljesí tmé nyt nyujt.

Az ővodanem ad helyet az előí té Ietek kibontakozásátak sem társadalmi, sem nemi, sem

egyé b é rtelemben.

Olyan gyermekeket szeretné nk nevelni, akik:

o A jóra é s szé pre fogé konyak, é rdeklődőek, nyitottak

., saját egé szsé giiket é rté knek tekintik. szeretik é s igé nylik a mindennapi, változatos

mozgást, a rendszeres szabad levegőn valő tartőzkodást.

o Megtapasztalják, megtanulják az egé szsé get megőrző, helyes táplálkozási szokások

alapjait.

o Bátran é s jól tájé koződnak, kreatí vak.

. Együttműködők, jó kapcsolatteremtő é s kommunikációs ké pessé gekkel rendelkeznek,

szüleiket, környezetiiket t isáelik,
o Szemé lyisé gtikből, ismereteikből eredő, elé rt tudásukat ké pesek bármikor, bármilyen

megváltozott körülmé nyek között biáonsággal,bátran, gátlások né lkül alkalmazni.

o Fenntarthatóság é rté krendjé t megismerik, környezettudatosan é lnek, figyelnek
környezetiikre

I I I .2. ovoDAKEP

Az óvodáskorú  glermek nevelé sé nek elsődleges szí ntere a család
Óvodank a köznevelé si rendszer szakmailag önálló nevelé si inté zmé nye, a családi nevelé s

kiegé szí tője, a gyerrnek harmadik é leté vé től az iskolába lé pé sig.

Az óvoda pedagógiai tevé kenysé grendszere é s tárgyi környezete biztosí da az óvodáskoru
gyermekek fej lődé sé nek é s nevelé  sé nek le gme gfeielőbb felté teleit.

A gyermek nevelé se során kiemelt feladatunk, hogy az óvó- vé dő, szociális, nevelő-

szemé lyisé gfejlesztő funkciók maradé ktalan é rvé nyesí té sé vel segí tsiik szemé lyisé giik
sokoldalú  fejlődé sé t, az egyé ni sajátosságok é s a gyermekenké nt elté rő fejlődé si ütem

!9lelembevé telé vel (ideé rrve a kiemelt figyelmet igé nylő gyermekek ellátását).

Erzelmi biztonságot nyú jtó óvodai lé gkarben sokszí nű, é letkornak é s fejlettsé gnek megklelő
g,,ermeki tevé kenysé gek kozal kiemelt szerepet szánunk: a játé knak, egé szsé ges é letmódra
nevelé snek, a mozgásnak, é s a környezettudatos nevelé snek

Az óvodank pedagógiai tevé kenysé grendszere é s tárgyi környezete segí ti a gyermek
környezettudatos magat artásának kialakulását.
Az óvodai é let szervezé se során a gyermeki szüksé gletek alábbi hierarchiáját tekintjt ik
mé rvadónak:

- testi szüksé gletek
- gyermeki fejlődé sbe vetett bizalom
- vé delem, biztonság, felnőtt igé ny
- mozgás, cselekvé s
- szabad játé k elsődlegessé ge, ké pzelődé s
- mese, beszé d
- együttlé t a tí rsakkal, különbözősé gek elfogadása



- kí váncsiságra alapozott, tágan órtelmezett tanulás

Óvodánkban minden gyermeket megillet szemé lyisé gé nek felté tel né lkiili elfogadása, a

szeretet az egyú tí é tzé s, szüksé gleteinek kielé gí té se. Az alkalmazott pedagógiai hatasoknak a
gyermek szemé lyisé  gé hez kell igazodniuk.
A gyermeket a gyermeki jogoknak megfelelő egyé ni banásmódban ré szesí tj iik.
A nemzetisé gheztartoző gyermekek óvodai nevelé sé ben biztosí tani kell az önazonosság

megőrzé sé t, ápolását, erősí té sé t, átörökí té sé t, nyelvi nevelé sé t, é s a multikulturális nevelé sen

alapuló integráció lehetősé gé t.

I I I .3. PEDAGÓGUSKEP, PEDAGÓGUS MUNxÁv.q,L KAPCSOLATOS ELVÁRÁS
RENDSZERÜNK

S traté giai feladato k-h oss zú tú v ú  cé lkitűzé s e k

Pedagó gus munkával kapcsolatos elvárások

Pedagógusi elvtí rás azinkluzí v szemlé let:  befogadó pedagógia, nem a másik pusáa

megtűré sé t jelenti, hanem az együtté Ié s é s az együttműködé s té nyleges megvalósulását vonja

maga után. Az esé lyteremté s nem aá jelenti, hogy egyenlő felté teleket biáosí tunk az

egyé neknek, hanem pont, hogy más felté telekre van sztiksé g allhoz, hogy a saját

könilmé nyeinek megfelelő, biáonságos é s miné l önállóbb é letet é lhessen a gyermek az adott

közössé gben.

Nevelőtestületünk tagai ú gy é rzik é s gondolják, hogy az a világ, amelyben a most óvodába
járó gyermekeknek majdan boldogulnia kell, sok tekintetben más lesz, mint amiben jelenleg

é lünk.
Űgy é rezzilké s látjuk, hogy:

- a ft ild energia fonásai kimerülőben, átalakulóban vannak,
- tarsadalmi környezetiink egyre erősebb ré tegzettsé get mutat,

- az é Ietet jelentő é desví zi források kimerülőben vannak, azzalpazarlóan bánunk,
- a munka világa folyamatosarr é s gyorsanváltozik,
- a fogyasztói é letszemlé let általános nyomást gyakorol ránk,
- az egyé n szemé lyes felelőssé gv állalása felé rté kelődik,
- az egé szsé g központi é rté kké nt jelenik meg,

- az emberek egyre jobban elszigetelódnek egymástól,
Jövőké pünkből fakadó speciáiis cé lkitú zé seink
Nevelőké nt, mint a következő generációnak cé lokat adni hivatott szakemberekre ezek a
termé szeti é s tarsadalmi jelensé gek hatást gyakorolnak, é s egyben felelőssé get is rónak.
Ebből adődőan,anevelé s é italános, eddigmegszokott cé ljunkí vül, azalábbiakathaározzuk
meg önmagunk számára.

Cé lunk, hogy az óvodánkban nevelkedő gyermekek:
- szociálisan é rzé keny, é rzelmileg kiművelt,
- a ft ld energia forrásaival takaré koskodó, é sszerűen bánni tudó, változni

é s változtatni tudó é s akaró,
- a termé szetet elsődlegesen tí szteIő, szerető é s csak mé rté kletessé ggel

váI í oztatni akaró,

- egy egé sz é leten át tanulni ké pes,
- önmaga erejé ben bí zó,
- a testi-lelki-szellemi harmónia megteremté sé re törekvő emberekké

váljanak.



Annak é rdeké ben, hogy a gyermekekben kialakuljon a fenntarthatóság é rté krendje, több

módszert é s eszközt alkalmaztunk. Cé lunk ezzeI  a fenntartható fejlődé sre irányuló gyermeki

magatartás tudatos é s folyamatos formálása, alakí tása. (petpalackok, konzervdobozok,
papí rgurigrák, hasznáI t rajzlapok ú jra hasznosí tása, játé kok, használati eszközök, dí szek
ké szí té se, ví z, energí a megóvása, pazarlás elkerülé se (9)

Az óvodapedagógus viselkedé se, magatartása, egé sz lé nye, szemólyisé ge minta a gyermek

számáta.

Pedagóguské piink kialakí tásában, formálásában az alábbi óvodapedaeógiai kompetenciák

kapnak hangsú lyos szerepet:

Az inté zmé ny öné rté kelé se az alábbi területekre terjed ki:

1 . Pedagógiai módszertani felké szültsé g

2. Pedagógiai folyamatok, tevé kenysé gek tervezé se é s a megvalósí tásukhoz

kapcsolódó önreflexiók

3. A tanulás támogatása

4. A tanuló szemé lyisé gé nek fejleszté se, az egyé ni banásmód é rvé nyesülé se, a

hátrányos helyzetű, sajátos neveié si igé nyi vagy beilleszkedé si, tanulási,

magatarté si nehé zsé ggel küzdó gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt

törté nő sikeres nevelé sé he z, oktatásához szüksé ges megfelelő módszertani

felké szültsé g

5. A tanulói csoportok, közössé gek alakulásanak segí té se, fejlesáé se, esé lyteremté s,

fenntarthatóság szempontjainak í igyelembevé tele, integrációs tevé kenysé g,

o sztályfőnöki tevé kenysé g

6. Pedagógiai folyamatok é s a tanulók szemólyisé gfejlődé sé nek folyamatos

é rté kelé se, elemzé se

7. Kommunikáció é s szakmai együttműködé s, problé mamegoldás

8 . Elkötel e zettsé  g é  s szakmai felelő s sé  gvállalás a szahnai fej l ő dé  sé rt

9. A környezeti nevelé sben mutatott jártasság, a fenntarthatóság é rté krendjónek



hiteles ké pviselete é s a kömyezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának

módja

Idetartozik minden szakmai tudásunk. (módszertani, pedagógiai, pszichológiai, didaktikai...)

Az óvodapedagógusnak é s a vezetőnek is rendelkeznie kell a műveltsé gi területekhez taftoző

ismeretekkel. I smernie kell az ÓvoduNevelé s Országos Alapprogramj át. (I .) (2) (i.7 .)

Fontos, hogy munkája során figyelembe vegye saját óvodája elvárásait, pedagógiai

programját, ismerje az ővodás koru gyermekek é letkori sajátosságatt, jellemzőit, a gyermek

fejlesáé sé hez szüksé ges módszereket, eszközöket, munkaformákat. Szóban é s í rásban is

ké pes legyen módszertani információk átadására. Rendelkezzen önkontrollal, ké pes legyen

önkorrekciőra, az óvodapedagógus rugalmas legyen, kreatí v é s ez által fejlessze a gyermek

kreativitását is. Jellemezze cé ltudatosság, tudatosság, szakszení  nyelvhasznáIat. (1.) (i.7.)

Az óvodapedagógus feladata, hogy önmagaről reális ké pet alkosson, kritikusan meg tudja

magát vizsgálni, tudja, hogy mi az erőssé ge, gyengesé ge, é s ezt ki is tudja elemezni, é rté kelni,

adott esetben egy é rtekezleten, megbeszé lé sen, minősí té sen, tudjon saját maga számára

fej leszté si tervet ké szí teni. (2.)

Fontos elvárás az ővodapedagógustól, hogy ismerje a munkájához kapcsolódó szakkönyveket,

módszertankönyveket. mindezek segí tsé gé vel tervezze, szervezze, irányí tsa az óvodás korú

gyermekek é leté t. Ké szí tse el a nevelé si terveket, ütemterveket, tematikus terveket, egyé b

adminisztrációs feladatokat is szakszerűen í rja meg. (2.)

A következő tuiajdonságok meglé te is né lkülözhetetlen mí nd az óvónő, mind az óvodavezető

ré szé ről az eddig emlí tetteken kí vül:  szervezőké pessé g, feladattudat, önállóság,

problé mamegoldó gondolkodás, együttműködé si ké pessé g, támogató szerep, í ré nyí tő szerep,

ellenőrzé s, é rté kelé s, mintaké nt szolgáló cselekvé sek, kommunikáció, difFerenciálás,

motiválás.,. (6.) (7.)

A pedagógusnak ismernie kell a módszereket, eszközöket, ismereteket, lehetősé geket,

technikákat pedagógiai, pszichológiai szinten, hogy alkalmas é s ké pes legyen az óvodás koru

gyermekek ké szsé geit, ké pessé geit, kompetenciáit, ismereteit fejleszteni, motiváltságukat a

különfé le tevé kenysé gek során fenntartani. Differenciált módszerek hasznáIatával segí tse,



támogassa a gyermekek aktivitását, gondolkodását, nyugodt, biztonságos környezetet

teremtsen a szabad játé khoz é s tevé kenysé ghez. (5,) (6.) (2.)

Legyen rugalmas a tevé kenysé gek szervezé sé né l, vegye figyelembe az aktualí tásokat, a

gyermekek é rzeImi, fizikai állapotát, Támogató attihí d jel| emezze, alka| mazza a bé í oritő

nevelé st. Emberi é rté kek közvetí té sé vel adja át ismereteit a gyermekeknek a ktilcinfé le

műveltsé g tartalmak során. (3.)

Műveltsé g tartalmak:

o verselé s, mesé lé s, anyanyelvi nevelé s

. mozgás (testnevelé s)

o é nek, zene, é nekes játé kok, gyermektánc

o rajzolál festé s, mintánás, ké zi munka

o külső világ tevé keny megismeré se- matematikai tevé kenysé gek

o munka jellegű tevókenysé gek

o gondozási feiadatok

o játé k

Fontos kompetencia elvárás az ővodapedagógustól, hogy felismerje a gyermekek nevelé si,

magatartási, tanulási, é rzelmi problé máit é s ezt a szülő felé  megfelelő módon közvetí tse,

illetve szüksé g eseté n vegye igé nybe szakember segí tsé gé t. Fel kell ismemie a

tehetsé gí gé retes gyerekeket, a sajátos nevelé si igé nyű gyerekeket, a hé ú rányos helyzetű

gyerekeket, alkalmazza az egyé ni banásmód elvé t, ké szí tsen fejlesáé si tervet, sztiksé g eseté n

esettanulmánlt az adott gyermek ré szé re. (4.) (5 )

Jellemezze kongruencia-) azaz hiteles, azonos legyek saját magammal, ne próbáljam magam

másnak mutatni, legyek őszinte. Fontos tulajdonsága a pedagógusnak, hogy felté telek né lkül

fogadja el a gyereket. É rzelmi biztonságot, nyugodt, elfogadó lé gkört alakí t ki. (5,)

Legyen empatikus- legyek megé rtő, nem csak arrareagálok, amit mond a gyerek, hanem arra,

aní t ezze! közölni akat, azaz otthonosan mozgok a másik lelkivilágában.

A pedagógusnak é pí teni kell a gyermek tarsas kapcsolaára, ismernie kell a tarsadalmi,

kulturális, szociáiis é rté keket. Szewezze, tewezze meg a csoport közössé gi é leté t, ebben a

szülők is betekinté st nyerhetnek a megtervezett keretek között. (i.2.) Feladata a

közössé gfejleszté s, szabályok kialakí tása, pozití v póldak megerősí té se. Nyitott, elfogadó,
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gyermekbarát, háttánycsökkentő közeg kialakí tására kell törekedni, Az óvodapedagógusnak

előí té letektől mentes szemé lyisé ggel kell, hogy rendelkezzen, meg kell teremtenie az

egyenlősé g lehetősé gé t minden gyerek számára. (5.)

Feladata a nemzeti é rté kekre, nemzeti hagyomiányokra, demokratikus gondolkodásra,

hazaszeretetre, magyarságtudatra é s magatartásra való nevelé s, egymásra való figyelé s,

együttműködé s. (5.)

Szemé lyes pé ldamutatással neve§e a gyerekeket, egymás t isáeleté re, egyé ni sajátosságok

t isáeletben tartásána, a tarsadalmi, kulturális, nemzetisé gi különbsé gek elfogadásrára.

Szemé lyisé ge sugározzon é tzelmi biztonságot a gyermek számé ra, tudja kezelni a felmerülő

konfl ikí usokat, problé mekat. (7 .)

Fejlessze a gyermekek egymás közti kommunikáciőját, anyanyelvé t, szókincsé t.

Mtí ködőké pes kommrrnikáció legyen: pedagógus-pedagógus, pedagógus-gyerek, pedagógus-

szülő között. Megfelelő kapcsolattartásra törekedjen a szülőkkel, a szülők között felmerülő

esetleges problé mák megelőzé sé t, ilietve megoldását vegye figyelembe. (7.)

Rendelkezni kell a pedagógusnak az é rté kelé s módszertanának ismereté vel, folyamatával. A

reális é rtókelé shez rendelkeznie kell az eddig felsorolt tulajdonságokkal, indikátorokkal,

ismernie kell az óvodás koru gyermek é letkori sajátosságait, az elé rendó szinteket, a gyermek

é ré si folyamatát. Tiszté han keil lennie, hogy a különböző műveltsé g tartalmaknál mi az

elé rendő cé l. (3.) (6.)

Ké pes az eszkőzöket, módszereket változatosan alkalmazni, é rté kelé si, ellenőrzé si módszerein

vé ú toztatni tud sztiksé g eseté n. Tudja a gyermeket ösztönözni, motiválni, objektí ven,

következetesen é rté kelni. Ezt rendszeresen rögzí tse í rásban is, é s ismertesse a szülőkkel. (6.)

Megfelelő kapcsolatot tartson ktilső partnerekkel, kommunikáciőja szakszerű, jól é rthető,

kulturált legyen, szakmai hozzáé rté st tükrözzön. Elvárás a pedagógustól, hogy használni tudja

az IKT eszközöket, Az óvodapedagógust együttműködé s, felelőssé gvállalás, átgondoltság,

önállóság, kezdemé nyezőké pessé g, etikus viselkedé s, öné rté kelós ké pessé ge, elemző ké pessé g

jellemezze. (7.) (3.) (i.6.) (i.5,)

Tudatos é rté kközvetí té s jellemezze,Iegyen fontos szé tmána egymás elfogadása, az

együttműködé s, a közössé gfejlesáé s, közössé gi kapcsolatok alakí tása, egymásra való

odafigyelé s. (5.)
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Használja ki a továbbké pzé si lehetősé geket, folyamatos, é lethosszig taí tő tanulásra

törekedjen. ,,Lifelong learning" - a programot az Európai Bizottság indí totta el, amely egé sz

Európában már oktatáspolit ikai, nevelé studományi paradigmává váI t. Bevezeté sé nek é s

forrtosságának oka, hogy gyorsan változlk a tudomány, a technika, eiavulnak a tudások,

tudnivalók, ú j ismeretek születnek, fontos az aktualizáIás. Cé lja hogy az egyé n

gyermekkorától folyamatosan ú j ismereteket szerezzen a világról, másokról, önmagáról. (8.)

(v.a.3.)

Elvtárási indikator a pedagógustól, hogy fejlessze tudását a digitális eszközök a| kalmazásé han

is. Legyenek innovációs tervei, fejlessze tnté zmé nyé t, figyelje a páIyé natokat. (8.) Lehetővé

kell tenni a gyermekek számána é s tudatosí tani bennük, hogy cselekedeteikkel,

viselkedósükkel óvjak kömyezetüket,hozzé 4é rullanak a fenntarthatósághoz, legyen jövőké pük

é s óvjak is a mú lt megóvásával. A pedagógusoktól is fontos elvarás ennek kialakí tása. (9)

Ezekalegfontosabb é s előí rt elvárások az óvodapedagógus szé lmára, amelyet a 9 kompetencia

tartalmaz. E tartalmakat, tulajdonságokat, jellemzőket, együtt alkalmazva lesztink

kompetensek saját munkánkban.Ezeket a kompetenciákatmindenki más- más módon, más-

más időben sajátí { a el. A tanfelügyeleti ellenőrzé s, a pedagógiai minősí té s, a belső

inté zmé nyi öné rtókelé s é s a kiilső ellenőrzé sek, é né kelé sek is ezeknek a kompetenciáknak a

meglé té t veszik alapul, eztpontozzálk, szé aalé kosan is é rté kelve a pedagógus munkájaban.Ez

ké pezi az é letpályamodell rendszeré t. A pedagógusokkal kapcsolatos elvarásainkat

tartalmazza az eí ikai kódex.

Vezetői munkával kapcsolatos elvárások

I . Az tnté zmé nyi pedagógiai folyamatok - nevelé si, tanulási, taní tási, fejlesáé si,

diagnosztikai - straté giai vezeté se é s iranyí tása

2. Azittté zmé ny szewezeté nek é s működé sé nek straté giai vezeté se é s operatí v

tré myí tása

3. Azinté zmé nyi változások straté giai vezeté se é s operatí v iranyí tása

4. Az inté zmé nyben foglalkoztatottak straté giai vezeté se é s operatí v irányí tása

5. A vezetői kompetenciak fej leszté se

A vezető feladata, hogy megfeleljen az előtrások alapján az inté zmé nyi ellenőrzé s 7

kompetenciájanak is. Ezek a következők:

1 . Pedagógiai folyamatok

2. Szemé lyisé g- é s közössé gfejlesáé s
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3. Azinté zmé nyben folyó pedagógiai munkával összefiiggő eredmé nyek

4. B első kapc solatok, e gyütműködé  s, kommunikáció

5, Az inté zmé ny ktilső kapcsolatai

6. A pedagógiai működé s felté telei

7. Azinté zmé nytí pusra vonatkozó nevelé si, nevelé si-oktatási irányelvet megállapí tó

jogszabá| yban meghatározott országos szakmai elvárásoknak é s az inté zmé nyi

cé loknak való megfelelé s

Fontos elvárás a cé lok, feladatok, nevelé si, tanulási-taní tási elvek meghaté rozása, nyomon

követé se, mindezek koordinálása, ellenőrzé se, é rtókelé se, pé ldamutatás, együttműködé s a

kollé gákkal, straté giai é s operatí v cé lok meghatarozása. Feladat az elé rt eredmé nyek

vizsgáIata, információk megfelelő megosáása, mé ré si eredmé nyek elemzé se, szakmai

tanulságok levonása é s az erőssé gek, gyengesé gek meghaté rozasa, fejlesáendő területek

meghatározasa é s ehhez sziiksé ges terv elké szí té se. (i.3.) (v.\ ,2,3,4,5,)

Folyamatosan figyelemmel kell kí sé rni a törvé nyi, jogszabályi változásokat, ezeket ismertetni

kell a kollé gákkat é s ez alapjána szüksé ges dokumentumokatváI toztatni, kiegé szí teni

sziiksé ges. (1.) (5.) (i.7.) Hangsú lyt keli fektetni a gyermekek fejlódé sé nek eredmé nyeire,

kulcskompetenciáik ala| ótásé ra, szemé lyisé g é s szociális ké pessé gek fejleszté sé te, mindezek

é rté kelé se, beszámoltatása is elvarás avezetőtőI  é s a pedagógustól is. A tanulás, taní tás,

ismeretátadás legyen egysé ges, fontos a visszqelzé s. (i.2.) (v,| ,2,3,4,5)

Gondoskodni kell arról, hogy a kiemelt figyelmet igé nylő gyermekek speciális támogatást

kapjanak, haté kony legyen a gyermekek egyé ni fejlesáé se, differenciált feladatadás nyomon

követé se. (v.1.) (i.2.) (v.5.)

A vezető feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kí sé rje az aktuális külső é s belső

változásokat, elthezké pest alakí tsa azinté zmé ny jövőké pé t é s ezekről megfelelő információt

nyú jtson a kollé gáknak. Folyamatosan fejlesztenie kell saját é s kollé gái ké pessé geit. Reális

öné rté kelé sre kell törekedni, kollé gáit is erre kell ösztönöznie. A feladatok delegálása kiemelt

elvárás, a kollé gák is legyenek bevonva a feladatok meghatí rozásába, ötletadásba, innovációs

tevé kenysé gekbe, a felelőssé gek, hataskörök meghatározása legyen egyé rtelmű. Fontos

feladat a belső inté zmé nyi ellenőrzé si-é rté kelé si rendszer kidolgozása, működteté se. (v.2.)

(v.a,)

Az é ves munkatervnek összhangban kell lennie a straté giai dokumentumokkal é s az

öné rté kelé si csoport terveivel, s ezt minden é vben é rté kelnie kell. A beszámoló alapján

ké szí tjük el a következő é v munkatervé t. Fontos vezetői elvárás a gyermekek eredmé nyeiről

ké szült dokumentumok nyomon követé se, a szülők felé  való visszacsatolás figyelé se. (v.5.)

(i.1.) (v.1.)

A vezető feladata a jó módszerek, eszközök, jó gyakorlatok gyűjté se, segí tő belső ötletek

átadása, szakmai támogatások adása, fejlesáő cé lú  ön- é s é rté kelós, jövőké p alakí tás,
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egysé ges é rté krend kialakí tása. (v.2.) (i.1.) Változások eseté n haté kony é s eredmé nyes

tervezé sre, szervezé sre, irányí tásra é s vé grehajtásra van sziiksé g. (v.3,) (v.a.) (v.5.2.)

Avezetői program straté giai é s operatí v cé ljait folyamatosan figyelemmel kell kí sé mi,

sztiksé g eseté n váI toztatní  é s mindig napraké sz információval rendelkezni a dolgozók felé .

(v.3.) (i.1.) (v"5.2.)

Avezetőtől elvrárás a kongruencia, hitelessé g, etikus magatartás, az asszertí v kommunikáció,

a támogató attitűd, a kollé gák motiválása, ösztönzé se, dönté s ké pessé g, feladatvállalás,

konfliktushelyzetek megoldása, emberismeret, innovatí v, kreatí v gondolkodásmód
je| lemezze, inkluzí v szemlé letmód. (v.3.) (v.a.) (i.2.)

Kiemelt feladata a gyermekek szemé lyisé gfejleszté sé nek, közössé gfejleszté sé nek elősegí té se,

irányí tása, a külső é s belső partrrerekkel való kapcsoiat ápolása, fenntartóval, szülőkkel.

Információs csatornák bjhasználása lhonlap, internet, faliú jság.. ./  (v.5.) (i.1.) (i.2.) (i.5.)

Folyamatosan gondoskodni kell a humán erőforrás sziiksé gleteiben mutatkozó hiányok

pótlásáról. (v.5,) (a.) (i.6,), Jelezni kell a fenntartó felé . (i.5.)

Inté zmé nvi elvarások

lAz eddig emlí tetteken kí vül/

A straté giai é s operatí v dokumentumok elké szí té sé ben, váI toztatásé hart, artyagok gyűjté sé ben

aktí v szerepet játszanak a nevelótestület tagiai, folyamatosan ké szülünk a tanügyi

ellenőrzé sekre. (i.1.) (i.6.) Azinté zmé ny pedagógiai munkáját je| lemezze a PDCA ciklus.

ltewezé s, megvalósí tás, ellenőrzé s-é rté kelé s, korrekció/ . (v.1.) (i.1.) Az intózmé nyi

dokumentáció é püljön egymásra, legyen, illé ihatő,nyomon követhető, koherens. (i.1.) (i.3.)

(v.7,2)

Nyilván kell tanani azinté zmé nyi eredmé nyeket helyben szokásos megfigyelé sen keresztül,

szülői elé gedettsé gi mé ré sek által, DIFER mé ré ssel, saját összeállí tású ,,iskolaé rettsé gi"

feladatokkal, külső é s belső kollé gak elé gedettsé gi móré sé vel. (i.3.) (v.5.)

A pedagógusok jelezzé k az óvodavezető felé  az esetieges hiányokat (targyi, infrastrukturális).

Eú . avezető közvetí tse a fenntartó feié . Biáosí tottak legyenek a szemé lyi é s szervezeti

felté telek, a jogszení  működteté s. Cé l legyen a pedagógiai program zökkenőmentes

megvalósí tása. (i.6.) (i.5.) (v.5,3 .2.) (v.5 .6.2.)

Azinté zmé nlvezetője gondoskodjon a nevelé si, tanulási eredmé nyessé gről szóló információk

belső nyilvánosságáról. (i.3.) Az információátadás szóbeli, í rásbeli é s digitális ú ton is

megvalósul. (i.4.) -faliujság, e-mail, hí rmondó, havi program ismerteté s... (v.5.2.1.)

(v.I .2.1,2,3)

Fontos azinté zmé ny szé tmára az összehangolt, jól szervezet, demokratikus munka, a magas

szí nvonalú  szervezetí  kultú ra, az egysé ges é rté krend, a belső tudás é s információ megosztás.

(i.a.) (v.2.1 .2.) (v.4.4.1,2.)
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I t; -. AZ óvouar NnvgI -Es Cn1.1A, FELADATAI

Avezetőiprogram által meghatározott straté giai é s operatí v cólok: (v.2.1.3.)

Hosszú  távú  cé l:  Megfelelé s a kompetenciák e\vé rásainak. Törvé nyi változások figyelé se,

beópí té se az ővodu gyakorlatba. Továbbké pzé sek támogatasa, önfejlesáé s ösáönzé se

kollé gák ré szé re.

Közé ptávú  cé I :  A SWOT artalí zis alapjan mé rt erőssé gek megtartása, gyengesé gek

megsziinteté se, lehetősé gek kihasználása é s a lehetsé ges veszé iyek elhárí tása. Ennek

é rté kelé se az é ves beszámolóban vagy az é ves munkatervben törté nik. Öné rté kelé si rendszer

kidolgozása, megvalósí tása, beé pí té se az ővodaé leté be. Ösztönző, segí tő szandé kú  szakmai

ellenőrzé sek megvalósitása.Pozití vumok kiemelé se, megerősí té se a pedagógusok

munkájában.

Rövid távú  cé lok:

- Nevelé si cé lok: Pedagógiai Programunk átdolgozásra kerül, kiegé szül ú j innovációs,

szervezetfejlesáóst igé nylő feladatokkal. (Ezek az adott helyen vannak jelezve.)

I v.l KIEMELT NEvEr,nsI  cÉ ruNx ns nnr,nuATUNK:

Ez a nevelé si elv ú j, innovációs, szakmai fejleszté s óvodánkban.

IV.1.1. A bátorí tó nevelé s. (Brezsnyánszky László szerkeszté sé ben jelent meg a bátorí tó

nevelé s alapjai. ALTRENfüzetek ] 0. IF Alapí tvány) (í .2.)

A bátorí tó nevelé s fobb elvei, gondolatai a következők:

o elsősorban megismemi a gyereket, megé rteni, tudni, hogy mit mié rt csinál, előí té letek

né lkül elfogadni, felmé rni magatartási motí l,rrmait, környezeté t megismerni

o regiszttálnt tapasztalatainkat a gyerekről, figyelembe venni a gyerek fejlettsé gi

szintj é t, ezeket e lemezni, é rté kelni

o meliőzni kell a felesleges fenyegeté seket, bünteté seket, figyelmeáeté seket,

megfelemlí té seket, cé l a btinteté s né lküli nevelé s

. a gyermeket meg kell nyerni az adott tevé kenysé g elvé gzé sé re, erről maga dönthessen,

termé szetesen,,egé szsé ges'o szabályok betartásával

. a gyermeket motiválni kell é s miné l nagyobb é lmé nyben ré szesí teni, sikeré lmé nyhez

juttatni, t isáeletet mutatni egymás irránt

. kis, aprő dolgoknak is örülni, amit a gyerek tesz, pozití vumaira, erőssé geire,

é rdeklődé si tenileteire, kedvező adottságaira é pí teni
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a dicsé retet következetesen, okkal használni

a gyereket önmagáé rt, elfogadni, szeretni olyannak amilyen, önbizalmát növelni,

öné rté kelé sé t fej leszteni, bizalmat mutatni irányában

ne cselekedjünk indulatból, bátorí tsuk a gyereket, de tudjunk nemet is mondani,

e gyüttműködő tevé kenysé gre bí rni, fej le szteni önállóságát

fontos a következetessé g, é sszení sé g, mé rté kí artás, közös folelőssé gvállalrás

beszólgeté sek, megbeszé lé sek legyenek magyaráaatok, utasí tások helyett

örí ilni egy,rnásnak, egymás sikeré nek

Ez a nevelé si módszer Alfred Adler nevé hez flí ződik, aki az individuálpszichológia atyja, a

kisebbsé gi komplexus kifejezé s alkotója, né zete szerint fontosabb a nevelé s során a

megelőzé s, mint a hibás nevelé s javí tás4 illetve a terápta. Hangsú lyozta a hatalomgyártás

né lktili nevelé s erej é t.

IY.1.2. Anvanvelvi nevelé s. mesé lé s. verselé s. mondókázás hangsú lvozása

o Szabad mesé lé s előté rbe helyezé se, mesepámák hasznáIata.

o közös mesehallgatas, közösen megé lt é lmé nyek adása

o drámajáté k felszabadí tó, gátláscsökkentő hatása

o farÍ é zia fejlesáé s, é rtelmi ké pessé gek fejleszté se, kommrrnikációs ké pessé gek

fejleszté se, szókincs bőví té s, emlé kezet fejleszté s, önmegismeré s fejleszté se

. a gyermekirodalomhoz fuződő é rzelmtkapcsolatának megalapozása (bővebben

lentebb, IY.2.3.)
o Mesejátók- drámajáté k foglalkozások beé pültek az óvodai nevelé sbe.

Csoportonké nt, heti egy alkalommal külön drámapedagógus foglalkozik a

gyerekekkel, é lmé nyátadás, jó hí r megbeszé lé s, é rzé kenyí té s, szerepjáté k,

mesedramatizáIás, kreatí v, improvizációs, interaktí v törté netek eljátszása,

szókincsbőví té s, bátorí tó nevelé s, mozgáskoordináció fejlesáé s, önállóság fejleszté s,

egyé b kompetenciak fejlesáé se- szemé lyisé gformálás, nevelé s a mese által.

o Havi 1 alkalommal kutyaterápiás mesejáté k foglalkozást vezetttink be

drámapedagógus irányí tásával. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek önbizalmának,

fejleszté se, bátorságának fejleszté se a cé l többek között. (nagycsoport)

a

Fo glalkozások után drámapedagó gus é s óvodapedagó gus információcsere.

o

a

IV.l,.3. Körnvezettudatos nevelé s
A környezettudatos magatartás

kapcsolódó szokások alakí tása.
A gyermekeket már kiscsoportos
É vszakok szé psé gei- megfigyelé s,

alapozása, a környezet vé delmé hez é s megóvásához

koruktól a termé szet szereteté re é s óvásiára neveljük.

rácsodálkozás, állatok szeretete, vé delme é s gondozása,

madarak megfigyelé se.
Óvodánk termé szetbarát udvarrán saját konyhakerfiinkben sok-sok termé szet közeli é lmé ny,t



szereznek.

Tágabb é s szűkebb környezetí ik megismeré sé vel ú jabb é s ú jabb ismeretekhez jutnak, meglé vő
i smereteike t r endezziik.
Annak é rdeké ben, hogy a gyerekekben kialakuljon a fenntarthatóság é rté krendje, több

módszer é s eszköz alkalmazása legyen a cé l- gyermeki magatartás folyamatos, tudatos

formálása.
Hulladé k anyagok szelektlí lása é s ú jra hasznosí tása komposztiálás, PET palack,
papí rgurigák, dobozok, műanyagkupak é s papí rgffi té s óvodankban.

A környezettudatos nevelé s cé lját szolgálják oozöld" projektjeink is:  állatok világnapjab ví z
világnapja, ft ild napja madarak, f,ik napja, madiárovi foglalkozások. (9)

A nevelé si tervekben, munkatervekben jelenjenek meg a környezeti nevelé shez, afewú artbatő
fej lődé shez kapcsolódó kompetenciák.

IY.2. AZ ÓvooH NEVELES Ár,r,lr,ÁNos FELADATAI  É s cnurar

Gondoskodunk az é rzelmi biztonságot nyú jtó, denis óvodai lé gkör megteremté sé ről.

Valljuk, hogy nevelőmunkánk akkor lehet sikeres, ha felté tel né lkiili elfogadásra é pül, illetve,
ha egysé ges. Ezé rt a sztilőket nevelőpartnemek tekintjt ik.
Fontos alapelviin§ hogy a tehetsé get fe1 kell fedenri é s gondozni szüksé ges.

Nevelé si alapelviinknek tekintjt ik mindezeken tul, a gyermeki szemé lyisé g t isáeleté t é s

megbecstilé sé t.
Nagy hangsú lyt fektetí ink az egyé ttt (szemé lyi) bánásmódra, mert minden gyermek más

adottságokkal,tapasztalatokkal, szokásokkal é s sziiksé gletekkel rendelkezik.
Nevelé si alapelvké nt hisziink abban, hogy a nevelé s tesá lehetővé  é s segí ti a gyermekek

szemé lyisé gfejlődé sé t, egyé ni ké szsé geik é s ké pessé geik kibontakoztatását.

Valljuk, hogy a gyermeknek nem kell tOké letesnek lennie, joga van a hibráeáshoz is.

Cé lun§ hogy a helyes, é rté kes magatartásformak a gyermekek szokásává váljanak, é s ezek

irrinyí tsak viselkedé siiket.
Megteremtjiik a lehetősé get a gyermekek önkifejezé sé hez, é s kí sé rletezé shez, az alkotáshoz, a
tudás megszerzé sé hez.
Biáonságban é s egé szsé ges környezetben neveljt ik. Óvodai é letrendjé t, pihenó-, é s

szabadidő-,testmozgás beé pí té sé vel, é letkorának é s fejlettsé gé nek megfelelően alakí üuk.

! Kiemelt figvelmet igé nyló gvermekek

A- kiemelten teh ets é  g es gt erme kek
Speciális tehetsé gfajűk: - intellektuáI is (pl. matematikai, nyelvi)

-mú vé szi (pl. ké pzőműv é szeti, zenei)
-pszí chomotoros (pl.:  sport, üí nc, ké zügyessé get igé nylő terület)
- szociális (p1. iranyí tó tí pus, szewező tí pus)

Fontos számunkra az elfogadó szemé lyisé gfejlesáé st segí tő lé gkör kialakí tása, óvodán belüli
szabadidős tevé kenysé  gek szervezé sé n keresztüI  ÁpasztalaÁik gazdagí tása.

Felhí vjuk a szülők figyelmé t arra, hogy tehetsé gí gé retes gyermekeiket milyen óvodán kí \ .t ili
tehetsé ggondoző inté zmenyben cé lszerú  az ővodaí  nevelé si időn tul is fejlesáeni, valamint
iskolaválasztásnáI  is fontos szem előtt tartani a gyermek tehetsé gé t, tehetsé gí gé reté t.

Beilleszkedé si, tanulósi, magatartási nehé zsé ggel küzdő glermekek
Tanulási zavarral kiizdők csoportjába azokat a gyerekeket soroljuk, akik é p é rtelmi
ké pessé gekkel rendelkeznek, intelligencia hányadosuk normál övezetbe sorolható, esetenké nt

kiemelkedő, é rzé kszervi fogyaté kosságuk nincs. Az óvodában tanulási zavar
veszé lyeztetettsé gről beszé lhetiink, amely a ré szfunkciók problé máiban nyilvánul meg.

Ré szké pessé g-zavar azoknak a tanulási problé mráknak a kifejezé se, amelyek az é szlelé s, a
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mozgá1 a nyelv, az emlé kezet, a figyelem é s gondolkodás folyamatainak hiányos működé se
követkeáé ben lé pnek fel.
Tanulási zav ar ok tí pusai :

Ré szké pessé g-zavarok
Komplex tanulási zavarok
A viselkedé s, az öné rté keié s zavarai
Feladatunk:
Az egyé ni fejlődé si ütem, ké pessé g, tehetsé g, szociokulturális hátté r figyelemmel kí sé ré se,
tehetsé g kibontakozás segí té se, elmatadások fejlesáé se é s a hátrányos helyzetből való
felzárkőztatás.
A beilleszkedé si é s magatartási zavarok hátteré ben ré szké pessé g-zavarok hiperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar é s figyelemzavar, az iskolai teljesí tmé nyek elé ré sé hez szüksé ges
pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensé ge vagy mindezek halmoződása áll. Ezek a
gyermekek é rzé kenyebben reagálnak a meteorológiai változásokra. Fáradé konyabbak,
nehezebben hirik a zajokat, nehezen viselik a vátakozási időket. Gyakran igé nylik a pihené st.
Fokozottabb szüksé gük yanatevé kenysé geket meghatározó napirend tartásé na.

Esé lyegyenlősé get elősegí tő tevé kenysé g

Az esé lyegyenlősé g ós a másság elfogadása azt az emberi jogot testesí ti meg, hogy minden
ember származására, nemé re, nemzetisé gé re, vallására, testi-lelki sé rülé sé re tekintet né lkül
ugyanazok a jogok é s lehetősé gek illetik meg az é letbe való é rvé nyesülé s folyamaté han.
Feladatunk a másság elfogadtatása a gyennekekkel. Feladat annak az elfogadtatása, hogy
ezeknek a gyermekeknek más az óletmódja, más a teljesí tmé nye, több segí tsé get igé nyelnek.

Minden gyermeknek biáosí tj uk az esé lye gyenlősé get.

Fontos feladatunk, hogy minden gyelmek szé tmé na biáosí tsuk, hogy saját ké pessé geihez
mé rten megkapja a maximális fejlesáé st.
Cé lunk az egyé ru sajátosságok é s az elté rő fejlődé si ütem figyelembe vé telé vel a gyermekek
é rtelmi ké pessé geinek fejleszté se, az iskolára való felké szí té se, gyermeki kompetenciiák
fejleszté se.
A gyermekek ké pessé geinek megfelelő, helyes iskolatí pus kiválasztása. Egószsé ges é n-ké p
kialakí tása, önbizalom fej lesáé se.

A hangsú ly minden esetben a differenciáláson van, változatos módszerek é s eszközök
alkalmazásán, az inkluzí v szemlé leten, az egyé nhezigazí tott fejlődé si lehetősé g megadásán.

IV.2.1. Eeé szsé ees é letmód alakí tása
Az egé szsé ges é letvitel igé nyé nek alakí tása óvodánkban folyamatos é s fokozatos.
A mindennapi edzé ssel, az egé sz nap folyamán biáosí tott mozgással fejlődjön a gyermek

kondicionális ké pessé ge (erőnlé t, állóké pessé g, gyorsaság), koordinációs ké pessé ge
(egyensú lyozó-, ritmus-, reakció-, té ri tájé koződő-,mozgásé rzé kelő ké pessé g), valamint
alkalmazkodó ké pessé ge, eközben lelki harmőrnájais alakul. (gyermeki kompetenciák)

Az egé szsé ges é letmódra nevelé s, az egé szsé ges é letvitel igé nyé nek alakí tása kiemelt
jelerrtősé gű. Ebben a korban kialakí tott szokások a további é letben meghatározóak.
Ovodánk feladata a gyermekek testi fejlődé sé nek elősegí té se, gondozás, egé szsé gmegőrzé s
szokásainak alakitása, önálló ságuk fej l ő dé  sé nek el ő se gí té  s e.

Az egé szsé ges é letmőd, a testápolás, az é tkezé s, az öltözködé s, é s az egé szsé emegőrzé s
szokásainak alak< ttása. Óvodai é letünk szervezé sé ben a gondozásnak is kiemelt szerepe van.



Feladatunk, a fejleszté shez sziiksé ges balesetmentes környezet é s eszközök biztosí tása.

E gé szsé  gfej leszté  si pro gramunk :

A teljes köru egé szsé gfejleszté s cé lja, hogy az óvodában eltoltOtt időben minden gyermek

ré szesüljön testi-lelki jóllé té t, egé szsé gé t, egé szsé gi állapotát haté konyan fejlesáő
mindennapi tevé kenysé gekben. Fontos, hogy a gyermekek felismerjé k, hogy önmaguknak is
fontos szereptik .vaí  az egé szsé gformálásában.

Az egé szsé gfejlesáé si tevé kenysé giink egy folyamat, holisáikus szemlé letű, együttmú ködünk

a szülőkkel, az ővoda orvosával, vé dőnővel, mozgásfejlesáő pedagógussal, logopé dussal.

Mindennapos testnevelé s, testmozgás:

A testedzé s meilett a mozgás megszeretteté se, a közös mozgás által kiváltott öröm áté lé se a

cé lrrnk.

A mozgás segí ti a gyermeket a környező világ jobb megismeré sben, környezet felfedezé sóben

é s meghódí tásában. A mozgásszüksé glet kielé gí té sé t a játé ktevé kenysé g ú tjan valósí tjuk meg,

ennek megfelelően a mindennapi testnevelé s közé ppontjába a sok mozgással járó játé kot

rállí t juk. A gyermekek fokozott mozgásigé nyé nek kielé gí té sé hez kihasználjuk az udvari
játé kok adta lehetősé geket, valamint a munkaeszközökkel való tevé kenysé geket is.

A rendszeres mozgást a mindennapi testnevelé s szolgálja,

Cé l a testi, frzikai egé szsé g fejleszté se az egyé ni, közössé gi egé szsé gfejlesáé s, a környezet

vé delme, afertőző betegsé gek megelőzé se ós a testi rendellenessé gek megelőzé se, korai
prevenció.

A környezethigié niára nevelé s sorií n a feladat az ővodatisáaságának a megóvása, szé pí té se,

a csoportszobák szellőáeté se, azivőví z higié né je, helyes flí té s é s világí tás bí ú osí tása, az

udvar tisztán tartása, helysé gek ú srtántartása é s a játé keszközök rendben tartása. A termé szet

megvé dé se, a hulladé kkezelé s é s az energiáva]  va]ő takaré kosságra nevelé s is fontos

feladatunk.

Alkalmazkodóké pessé g fej iesáé se :

- e gé  sz sé  gvé dő, b al e s etme gelőző, szab é iyt követő magatartás ;

- a v áltoző termé szeti é s kulturáli s felté telekh ez v aIő alkalmazkodás ;

- az emberi kapcsolatok tiszteletben tartása, udvarias viselkedé s

Minden hé ten 1zöld napot!

o Minden hé ten egy- egy ú j zöldsé ggel vagy gyiimölccsel ismerkedhetnek meg komplex
formában, amely minden műveltsé gi területen jelen van. Í gy í zlelj iik, látjuk, tapintjuk,

rajzoljuk, festjük, é nekelünk, mesé lünk, verselünk... róla. A té mát mindig az adott

é tlap alapjan, az aktualitásnak megfelelően (kertben é rő gyümölcsök) válaszduk ki,
amit szinté n óvodánkban állí tunk össze a megadott lehetősé gek közül.
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Sóház

o A só} r,ázban a gyerekek az aktí v ,,sőzás" közben, anihez falapátok, fajáté kok állnak
rendelkezé sre verseket, mondókákat is tanulhatrak, hallgathatnak mesé t.

Gondozás

A testi-lelki, szellemi egé szsé g egyik alapvető felté tele a gyerekek testi komforté rzeté nek
kielé gí té se. A gondozási feladatok teljesí té se belsősé ges gyerek-felnőtt kapcsolatot felté telez.
A gondozás a gyerek olyan sziiksé gleteit elé gí ti ki, amely hozzá$arul egé szsé gé nek
megőrzé sé hez, jő közé rzeté hez, elősegí ti növekedé sé t, fejlődé sé t. Mindez a gyermek
szemé lyisé gfejlődé sé hezvezet. A gyerekek növekedé se, fejlődé se változő tempójú , í gy
figyelembe kell venni az elté tő sajátosságokat, előté rbe kell helyezni az egyé tlt bránásmódot.

Az ővodáha kerülő gyerekek csoportja heterogé n összeté telű, cé lunk, hogy a gyerekeknek
kialakuljon a szolcí srendsz§re a következetes gyakorlás hatasára. A szokás, valamilyen
művelet többszöri megismé tlé sé nek az eredmé nye, mely a szemé lyisé gfejlődé st lé nyegesen
befolyásolja. Kialakulásanak felté tele a meghatrározott mennyisé gű gyakorlasa ismé tlé se
azoknak a cselekvé seknek, viselkedé si formráknak, amelyeket szokássá akarunk fejlesáeni. A
szokasok kialakí tasa az ővoda é s a sziilői haz együttes feladata. Akkor eredmé nyes, ha már a
kialakult szokásokat azonos módon varjuk el a gyermektől.

Testápolas. é tkezé s. öltözködé s

Fontos feladatunk a higié né s, tesüí polással kapcsolatos szokasok betartatása. A t isáaságra
nevelé s során a saját testi higié niájuk, környezettiktisztasága, az é rtelmes rend kialakí tása a
cé lunk. Ovodánkban kialakí tott egé szsé gügyi szokásokhoztartozik:  az önkiszolgálás,
testápolas, öltözködé s, é tkezé ssel kapcsolatos szokasok. Az önálló tesápolás, é tkezé s,
öltözködé s szervezettsé gé í az óvodába lé pé s pillanatától biztosí tjuk. A befogadás ideje alatt
minden gyermekkel együtt vé gezziska teendőket, hogy megtanuljak a testápolási szokások
sorrendjé t. A t isáálkodási tevé kenysé gek sorián biztosí tjuk a gyermekekszámé raaz
igé nyiiknek megfelelő intimiüást. A gyermekek é letkori sajátosságaihozí gazadó szokás- é s
szabályrendszert alakí tunk ki. A gyermek önállóságfuaé pí tve fejlesztjiik, alakí tjuk a
környezetiik rendj é nek megóvása iránti igé nyt.

Cé l:
A testileg egé szsé gesen fejlődő gyermek haté ves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltomak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbí ró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásraké pes. Mozgását, viselkedé sé t, testi
sziiksé gletei kielé gí té sé t szandé kosan irányí tani kópes.
- gyermekek önállóan tudják elvé gezni a fiirdőszoba használattal kapcsolatos feladatokat
(tisztí lkodás, helyes fogmosás, WC hasmálat, fé sülködé s stb.)

- megismerik é s gyakoroljrák az öltözködé ssel, ruhájuk, cipőjiik önálló le-, illetve felvé telé vel
kapcsolato s feladatokat,
- felismerik saját ruháikat, számontartjaké s rendbe tudjak rakni,
- é tkezé skor önállóan tedtenek, ismerik az edé nyek, evőeszközök é s szalvé ta megfelelő
használatát,
- a kulturrált é tkezé s é s az egé szsé ges tápláIkozás alapvető szabályait ismerik,
- napközben tud a hely adta lehetősé gekkel é lni a csoportszobában,
- a napi rendszeres testmozgás igónye lesz (mindennapos testrrevelé s szokássá válása.)
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- a szabad levegőn megfelelóen tudja a mozgáslehetősé geket kihasználni (keré kprár, labda,

mászőkák,roller stb.)

- edzettek lesznek a rendszeres levegőzé s, mozgásos játé kok, mindennapi toma hatásé ra.

Pihené s

A testi é s szellemi regenerálóűs egyik legfőbb eszköze a pihené s, alvas. A gyermekkorban

kialaku] t zavarok szinte egé sz é leten kereszttil kihatással vannak az idegrendszene. Miné l
kisebb a gyerek, annál több alvásra pihené sre van sziiksé ge. Alvásidő közben is biztosí tjuk a
friss oxigé n dú s levegőt. Elalvás előtt halk zene vagy mese nyugtatja a gyerekeket.

IV.2.2. Az é rzelmi. az erkölcsi é s a közössé gi nevelé s. szocializáció

Feladat:
Töreksztink a kellemes, biztonságot adő, nyugodt lé gkör kialakí tasára, mivel a gyermekek

alapvetően &zelmi beállí tottságú ak. Ebben a lé gkörben fejlődé siik fokozódik.

Azé rzelmibiáonság mellett fontos, hogy a gyermeket állandó é rté krend vegye körül.

Szülőkkel való kapcsolattartasban is törekszilnk ennek a lé gkörnek a kialakí tásara. Próbáljuk

elfogadtatni veliik, hogy az é rzelmi telí tettsé g é s biáonság a gyermek fejlődé sé nek

legfontosabb eleme.

Ezeknek az elveknek a betartasara a pedagógiai folyamat során tudatosan figyeljt ink.
A gyermek-pedagógus kapcsolaüí banapozití v, elfogadó magatartás ajellemző.
A gyetmek-gyermek viszonyban a viselkedé si szabályok megismeré se é s gyakorlása, azok
betartása a mindennapokban.
A gyermek-dajka kapcsolatot pozití v attifú d jellemezze.

A gyermekek é s a szú ilők igé nyeit egyaránt kielé gí tö beszokí atast, fokozatos elválást é s

beilleszkedé st biáosí tunk az art igé nylők ré szé re.

Közös é lmé nyeket nyujtunk a gyermekeknek csoporton, illetve az óvodán belül. A közössé gi
é let szokrásainak fokozatos bevezeté sé vel, a korcsoportok fejlettsé gé nek megfeleló
elvarásokkal segí tj iik a közössé gi é rzé s fejlődé sé t.

Az erkölcsi tulajdonságok (pl. együttrnűködé s, segí tőké szsé g, önkifejezé s, kiilönbözősé gek
elfogadása, közös é rté kek óvása), é rté krend fej leszté se.

Az iskolai beilleszkedé s segí té se a pozití v é nké p, önbizalom, önfegyelem, önállóság,

szabályrudat, kommunikáció, együttműködé s formálé sával, é s a szándé kos tanulás irárrti

pozití v attitűd megalapozásával.
A magatartási problé makkal kiizdő (zárkőzolt, magányos, agresszí v, tul aktí v) gyermekek

beilleszkedé si zavarának felismeré se é s feloldásának segí té se mindannyiunk feladata. Tartós

problé ma eseté n a szakszolgálatok, illetve a Nevelé si Tanácsadó segí tsé gé t ké rjük.

A lelkileg egé szsé gesen fejlődő gyermek az óvodáskor vé gé re nyitott é rdeklődé ssel ké szen á11

az iskolába lé pé sre. A tanuláshoz sztiksóges ké pessé gei folyamatosan fejlődnek, é rzé kelé se,

é szlelé se tovább differenciálódik.
Feladatunk, a gyeí mek termé szeti é s tarsadalmi környezeté vel való kapcsolatának alakitása, a

termé szet é s az ember által lé trehozott környezet megismeré sé re, az emberi munka, alkotások
megbecsiilé sé re, hagyomiinyok ápolására nevelós.

Ahazaszetetet é s a szülőfij ldhözvalő kötődé s alapjaké nt a gyermek ismerje meg szií kebb é s

tágabb környezeté t. Tudjanak rácsodá]kozni a termé szetben, az emberi környezetben

megmutatk oző j&a é s szé pre, mindazok megbecsiilé sé re.

A nehezebben szocialí záIbatő, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettsé gi szirrten álló, vagy

egyé b psziché s fejlődé si zavarral (enyhe tanulási, fegyelem-, vagy magatarüásszabályozási

zavarral) küzdő gyermekek eseté ben megfelelő szakember közreműködé sé t vessziik igé nybe.
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A tehetsé ges gyemekek eseté ben kiemelt figyelmet biztosí tunk.

Cé l:
A lelkileg egé szsé gesen fejlődő gyermekné l:

- az önké ntelen emlé kezeti bevé sé s é s felidé zé s, a közvetlen felidé zé s mellett
megjelenik a szándé kos bevé sé s é s felidé zé s, megnő a megőrzé s időtartama,

- megjelenik a tanulás alapját ké pező szándé kos figyelem, fokozatosan
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme,

- a cselekvő-szemlé letes é s ké pi gondolkodás mellett az elemi fogalmi

. gondolkodás is kialakuióban van.

Ovodánk sajátos nevelé si gyakorlatával összefiiggé sben az alábbi fejlettsé gi szint elé ré sé t is
garantáila:

- a gyermek nem bizonytalan, megvan a megfelelő biztonságé rzete,
- társaival kapcsolatot tud teremteni, é rdeklődik, barátkozí k,
- kedvező iskolai lé gkörben ké szen á1l az iskolai é let é s a taní tó elfogadására,
- ké pes a fokozatosan kialakuló együttmú ködé sre, kapcsolatteremté sre felnőttel

é s társaival.

s zo cializáci ó tenil eté n

A szociálisan é rett gyermek:
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, ké sleltetni tudja szüksé gleteit,
- feladattudata kialakulóban van, s ez afeladat megé rté sé ben, feladattartásban,

a feladatok egyre eredmé nyesebb elvé gzé sé ben nyilviánul meg,
- a gyermek konfliktushelyzeteit megpróbálja maga rendezni,
- bei 1 l e szke dé  s i ké pe s s é  ge, szab ály,tudata, é r zelmi kie gyensú l y o zotts ága stabi 1,

- empátiás ké szsé ge fejiett,
- elfogadja, hogy az emberekkülönböznek egymástól,
- az olyan erkölcsi tulajdonságai, mint pl. együtté rzé s, segí tőké szsé g,

önzetlensé g, figyelmessé g, óvodai é letí ,ink hatásátra intenzí v fejlődé st mutat,
- akarati tulajdonságai, mint pl. önállóság, önfegyolem, kitaí tás, feladattudat,

szab ály-tudat szintón intenziv fei 1ő dé  st mutatnak.

IV.2.3. Az anvanvelvi. az órtelmi feileszté s é s nevelé s meevalósí tása
Az anyanyelvi nevelé s valamennyi tevé kenysé gi forma kereté ben megvalósí tandó feladat.
A sokfé le tevé kenysé g a gyeí mekeknek lehetősé get nyujt egyé ni órdeklődé siik kielé gí té sé re,
tapasztalatok szerzé sé re, a gondolkodás örömé nek áté lé sé re, az alkotásra, Ennek
megteremté se a cé lunk.
Ertelmi nevelé s az ővodában egyré szt spontán az egé sz napot átszőve, másré sá szeryezetten
törté nik nevelé si cé lj aink elé ré se é rdeké ben.
Nevelőmunkánk során az é rtelrmi fejlesáé s területé n a gyermek é rdeklődé sé re, kí váncsiságára
é pí tünk.
Legfőbb alapelvké nt valljuk, hogy a gyermek óvodás é letkorban az u17. asszociatí v , vagyis az
é rzé kszerveken kereszttili tanulásra ké pes. Fontosak szé tmfua az é lmé nyek, amelyen
nevelŐtestületrink az é rzelmekkei kí sé rt esemé nyeket é rti. Mindezek meglapasztalása
é rdeké ben a gyermekeknek változatos tevé kenysé geket szerveziink, melyeken keresztül
tap asztalatokat szer e zhetnek a termé  szeti é  s tars adalmi környezetrő 1.

Az anyanyelv fejlesáé se az é rtelmi fejlődé s kulcsfontosságú  területe. Ezen a té ren a helyes
mintaadást tekintjük domináns nevelé si módszernek. A beszé dkedv fenntartása, a gyermekek
meghallgatása, a gyermeki ké rdé sek é rvé nyesülé se kiemelten fontos feladata barmely
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é letkorral foglalkozó nevelőnek.

Az anyanyelvi nevelé s cé lja:

Anyanyelv ismerete, megbecsülé se, anyanyelv szereteté re nevelé s.
Általanos feladata:

- A gyermek termé szetes beszé d é s kommunikációs kedvé nek fenntartása,

ösztönzé se beszé lő környezettel.
A beszé dé s zlelé  s, beszé dé rté s, szóbeli emlé kezet fej le szté se.

- S zókinc s gy ar apí ása, szőfqi gazdagság me galap o zása.
- Folyamatos, összefiiggő,tisztabeszé d, nyelvi kifejezőké szsé g kialakí tása
- Kommunikációs (verbális, nem verbális) jeizé sek felismeré sé nek, hasznáIaté nak
gyakorlása,
- Együttműködé s a logopé dussal é s a családdal a megelőzé s é s a korrekció
területé n.

Az é rtelmi nevelé s további feladatai közé  tar: tozik, a gyermekek spontán szerzett
tapasztalatunak rendszerezé se, bőví té se, illetve az é rzé kelé s, é szlelé s, emlé kezet, figyelem,
ké pzelet, gondolkodás kópessé gé nek fejleszté se. Mindezek megvalósí tására az óvodai é let
egé sze, illetve a különböző tevé kenysé gi formrák bősé ges alkalmat kí nálnak.

Cól:

Az egé szsé gesen fejlődő gyermek:

- é rthetően kommunikál, beszé I , gondolatait, é rzelmeit mások számfua é rthető
formában, é letkorának megfelelő tempóban é s hangsú llyal tudja kifejezni,

- minden szőfajt haszná7, ktilr;nbciző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot,
- t isztán ejti a magan é s mássalhangzőkat,
- vé gig tudja hallgatni é s megé rti mások beszé dé t.

Y. AZ Óvon,qJ nr,Er MEGSZERVEZESENEK BL\ rEI

Cé lunk: Elhivatott, megbí zható é s magasan kvalifikált munkatársak alkalmazása, a fenntutő
által biztosí tott státuszok teli es betölté sé vel.

Óvodánkban felsőfokú  vé gzettsé gű óvodapedagógusok dolgoznak, munkájukat pedagógiai
asszisáens támogatja. A nevelő munkát 3 fo dajka é s segí ti.
A rászoruló gyermekek beszé dké szsé gé nek javí tását logopé dus segí ti heti ké t alkalommal.
Gyermekorvosunk heti 2 alkalommal vé gzi egé szsé gügyi ellenőrző munkáját, ebben
segí tsé gé re van a vé dőnő.
Mozgásfejlesztő pedagógusunk rendszeres szűré stvé gez a gyerekek között é s sztiksé g eseté n
fejlesáé st vé gez, heti 2 alkalommal Kulcsár fele komplex mozgástetápí ával A
mozgásfejlesztő- fejlesáő pedagógus ősszel felmé ri az ővodapedagógusok által kiválasáott
gyermekeket, akik, mozgás, -é rtelmi, -kommunikáció, -szociális, illetve egyé b kompetencia
területen iemaradást mutatnak.
Fejlesztőpedagógus í rásmozgás- koordináció, elemi számolási ké szsé g, relációs ké szsé g
fejlesáé st vé gezaziskolé baké sznlő gyermekekné l sziiksé g eseté n, óvodapedagógus ajánlása

[ Iumán erőforrás
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alapjé n, heti 1 alkalommal.
Drámapedagógusunk mesejáté k foglalkozás tartása heti 1 alkalommal. 202l-tőI  pedig a

nagycsoportosok havi 1 alkalommal kutyaterápiás módszerrel tartott foglalkozáson is ré sá
vehetnek. Mindezek a foglalkozások nagymé rté kben hozzájinilnak óvodank szellemisé gé hez,

nevelé si cé ljaihoz, pedagógiai programunk megvalósí tí sához. A gyermekeknek ezáI tal

fejlődik önbizalmuk, é nké piik, bátorságuk, kommunikációjuk, állatokhoz való viszonyuk

önké ntesek
202I -tő|  egyik szülőnk által kapcsolatba keriiltt ink az lÉ tt Kint Egyesiilettel, akik külfrldi,
pedagógus pelya uüán é rdeklődő, illetve annak tanuló embereknek biáosí tanak gyakorlati

lehetősóget inté zmé nyekbe. Eá a lehetősé gekhez ké pest szeretné nk minden é vben igé nybe

venni.
Alí í van ré sá vesznek a gyerrnekekkel kapcsolatos feladatok elvé gzé sé ben: ú szásra kí sé ré s,

sóhazas tevé kenysé g, mesé lé s, öltözteté s, j  áté k, dekoráció ké szí té s. . .

Madárbarát foglalkozás
A Madártani í nté zet munkatársa már é vek óta foglalkozást tarí  óvodánkban a gyerekek

számé ra, közé pső é s nagycsoportban. Cé l az állatok megismeré se, é letiik, fontosságuk

megismerteté se. A termé szet, a környezet, az állatok szereteté re nevelé s. Interaktí v játé kok

fonrráj ában ismerkednek mindezzel a gyerkekek.

Az óvodavezető batásköré nek megfelelően - haté konyan együttrnűködik a fenntartóval a

szemé lyi, pé nzügyi é s trárgyi erőforrások biztosí tása é rdeké ben.

Az óvodapedagógusok továbbké pzé si irányultsága
A továbbké pzé sek területei a közös szalarrai é rté krendiinkhöz kapcsolódó szakmai többletek

megszerzé sé re irrányulnak, í gy felté telezik a helyi pedagógiai programunk gyakorlati

megvalósí tását, ké pviseleté t.

Az elkövetkezendő é vekben óvodapedagógusaink tervezett akkreditált továbbké pzé seinek

iranyultságát - az é rintettek igé nyeire is alapozottan - pedagógiai programunk cé l é s

feladatrendszere határ ozza me g.

Cé lunk, hogy pedagógusaink é s a nevelő-oktató munkát segí tő dolgozóink olyan ké pzé sekre,

szakmai napokra, konferencirákra jelentkezzenek, melyek koherenciát mutatnak óvodánk

pedagógiai programjával, alapttő okiratunkkal. A ké pzé sen kapott szakmai anyagokat ossza

meg a nevelőtestiilet, alkalmazotti közössé g tagjaival - online vagy nyomtatott formában.

Minden é vben a törvé nyi előí rásoknak megfelelően elké szí { iik a beiskoliázási- továbbké pzé si

tervet az öté ves terv alapján. Kapcsolatot tartunk fent a neteducatio.hu-val é s a MÓD-SZER-
TÁR szerv ezeté v eI . (i.2.)

Az óvodában, a nevelőmunka közé ppontjóban a gtermek áll.

Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó segí tő, tamogató attihidje modell órté kű.

Jelenlé te a nevelé s egé sz időtaí tamában fontos felté tele az ővodaí  nevelé snek.

Az óvodapedagógusok é s a pedagógiai asszisáens együtt nevelik a gyermekeket, tudnak

együtt tervezni, a feladatokat összehangoltar1 megosztva elvé gezm. Ké pesek pedagógiai

elveiket, nevelé si gyakorlafukat egyeztetni, munkájukat segí tik az ővodadajkái is.

Az óvodapedagógusoknak igé nyiik yan az önművelé sre, a köriilmé nyekhez ké pest minden

lehetősé get megragadnak szakmai tájé kozottságuk fejleszté sé re.



Az óvodapedagógusi tevé kenysé gnek é s az óvoda működé sé t segí tő nem pedagógus
alkaImazottak összehangolt munkájának hozzá kell jarulnia a nevelé s eredmé nyessé gé hez.
Sztiksé g szerint igé nybe vessztjk a Pedagógiai Szakszolgálat segí tsé gé t.

A szakmai fejlődé st, é s azinté zmé nyfejleszté st támogató tanulás kereteí :  é rtekezletek,

megbeszé lé sek, esetmegbeszé lé sek, bemutató foglalkozások, továbbké pzé sek, tanfolyamok,
külső előadó meghí vása, szakirodalmi könlvek, folyóiratok, interneten elé rhető információk
olvasása, ezek aj ánlása.

V.2. TARGYI . DoLoGI  FELTETELEK

Az óvodában 54 fő óvodás gyermek elhelyezé sé t hiirom csoportszobában biztosí tjuk,
mindegyikhez külön fiirdőszoba kapcsolódik, egy fiirdőszobában zuhanyozási lehetősé g is
van. A csoportoknak közös az öI tözőhelysé ge, a szekré nyekjelekkel ellátottak, a 3 csoport
szekré nyé t szí nek szerint különböáetjiik meg. Az alagsorban tomatermet alakí tottunk ki a
gyermekek ré szé re, bordásfallal, padokkal, zsámolyokkal é s különfele tomaeszközökkel. Az
óvodához kapcsolódó udvaron jól felszerelt játszókert taláiható, melyet kerté szek tartanak
rendben, flinyí rással, ftí k metszé sé vel stb. Az elmú lt nevelé si é v során fejlesáé st vé geáiink,
ú j játé kok kerültek azudvarra,202I  nyaú npedig ú j padokkal, asztalokkal bőví tettiik azudvar
felszerelé sé t. Sok fával ámyé kot tudunk biztosí tarti a gyermekek szé lmé tra nyár folyamán, 2
homokozó szinté n napvé dővel van ellátva. Í gy itt is megfelelő é s biaonságos
mozgáslehetősé get tudunk biztosí tani a gyermekeknek. Az udvar tenileté n vetemé nyes é s
virágos kert található, melyet a csoportok gondoznak. Több virágosláda dí sziti a kertet, a
gyermekekkel közösen gondozzuk, hagyományszerüen ültetj iik a növé nyeket, kiemelve
számukra a környezetvé delem fontosságát. Az udvaron találhatő cseresznyefa, diófa,
orgonabokor stb. Füves é s gumilappal borí tott területek váltják egymást. Új ru ülteté sé vel is
támo gatj uk kömyezettinket.
Ovodánk rendelkezik a helyi nevelé si program megvalósí trásiához sziiksé ges tárgyi
felté telekkel.
A csoportszobák barátságosak, eszté tikusak, ez az í zlé s közvetí té s é s a gyermekek jó
közé r zeté nek bizto sí tása miatt is fontos.
A csoport játé k é s mozgásfejlesáő eszköz ellátottsága mind mennyisé gi, mind minősé gi
tekintetben megfelelő. Folyamatosan bőví tjük az elhasználódott játé kokat, melyek a
mindennapos tevé kenysóg alapvető kellé kei (társas-, konstruáló-, logikai-, egyé ni fejlesztő-,
é pí tő játé kok-, babák ós egyé b kiegé szí tők).
Szakmai eszközök minősé gi bőví té se folyamatosan é s cé lirányosan programunkhoz szorosan
kapcsoiódva törté nik. Kiemelt figyelmet fordí tva a mozgásfejlesztő eszközökre, az anyagí
lehetősé geinkhez mé rten, fenntartó támogatásával.
A gyermekek által használt tárgyi eszközök hozzáfé rbető helyen, é s biáonságosan vannak
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elhelyezve.
A felnőttek ré szé re öltöző é s fiirdőszoba biztosí tott. Külön helysé g van a foglalkozási
eszközök tátolására, az óvodapedagógusok foglalkozrásokhoz való felké szülé sé re,
adminisztratí v feladatok elvé gzé sé re. koda is biáosí tott, avezetői feladatok elliú .ásálloz.
Külön orvosi szoba van, itt rendel az ővoda orvosa é s a vé dőnő is ezt a helysé get hasznrálja. A
szülők fogadásara is biáosí tott a kí ilön szoba, logopé űaszoba.
Külön helysé get tudunk biztosí tani a mosasi é s vasalási feladatok elvé gzé sé re az alagsorban.
Az é tkezé st előké szí tő konyha az ÁNTSZ előí rasainak megfelelő helysé gekkel é s
felszereltsé  gekkel működik.
A ké szé tel adagolását é s melegí té sé t a talalókonyhában, az edé nyek mosogatását a

mosogatóhelysé gben vé gzik a dajkák.

Csoportszobai szabályok:Yigyázzanak a csoportszoba berendezé si targyaira, játé keszközeire,

melyeket sokoldalú an kreatí v módon, a rongálást megelőzve rendszeresen használjanak.

I smerjé k ezek helyé t a csoportszobában, vegyé k eIő az eszközöket, játé kokat é s tegyé k is
vissza őket a helyükre, ha mar nincs sziiksé giik rá. Ne vegyé k el a játé kokat egymástól,
hanem ké rjé k, eI  azokat. Ügyeljenek saját é s trársaik testi é psé gé re.

Eeyé b helyisé gek szabályai:  Etezzé k az ővodát sajátjuknak, óvjak szé psé gé t, t isztaságaí .
I smerjé k meg az óvoda minden helyisé gé t, biztonságosan, - de mindig a felnőtt tudtaval -

közlekedjenek az ópületben. A folyosókon, lé pcsőkön sé ájanak, ne szaladjanak. Egymrás

csoportszobái nyitottak a gyerekek szÁmáta, de mindenkot azadalt csoportszobaszabalyuhoz
kell alkalmazkodniuk.

Udvari szabályok: A kint tartózkodas ideje alatt é rződjé k a termé szet tisztelete, óvása, a
növé nyek é s állatok (környezettink é lővilága) vé delme, az lÁvar rendjé nek megtartása.

Yigyazzanak saját é s társaik é psógé re, ne zavarják egymás tevé kenysé gé t, segí tsenek a
kisebbeknek. A gyerekek testi é psé gé t veszé lyeztető játé k, illetve felnőtt munkaeszköz nem
tartható az udvaron.

v.s. a.z Óvonat Br,nr vrBcsznnynznsn

Ennek kerete a napi-, é s heti rend, melyet a korcsoportok fejlettsé gé nek megfelelően
változtatunk. A rendszeressé g é s az ismé tlődé sek é rzelmi biztonságot teremtenek a
gyermekek szátm,ára.

A gyermekek fejlődé sé hez, fejleszté sé hez sziiksé ges időt a gondosan megtervezett,
megszervezett, rugalmas napirend é s heti rend biáosí tja, í gy a gyermekek a differenoiált
tevé kenysé geket pé thuzamosan is vé gezhetik. A gyermekek együttműködő ké pessé gé t,

feladattudatát, kompetenciáit fejlesztő, növekvő időtartamú  (5-35 perces) egyé ni,
kiscsoportos, csoportos tevé kenysé gek tervezé sé vel, szervezé sé vel alakí tjuk játé kba

ágyazottan, a játé kosság elvé t figyelembe vé ve.
A napirend figyelembe veszi:  - a korosáálynak megfelelő tevé kenysé geket

-az egyé ni sziiksé gleteket
A csoportok napirendjé t a folyamatosság, fokozatosság jellemzi. Szem előtt tartjuk a

tevé kenysé gek közötti arányokat, figyelembe vé ve a játé k kitt intetett szerepé t. Minden nap
mesé ltink valamilyen formában. A gondozas folyamaában a dajkakkal együttműködve
é pí tj iik a gyermekek kapcsolatait, segí tjt ik önállóságuk fejlődé sé t.
Jú liustól augusztusig vegyes, összevont csoportokat alakí tunk ki, melyhez í gazodő napirendet
é s tervet ké szí tí ink. Ebben az időszakban a szabad játé ktevé kenysé g előké szí té sé t,



megszervezé sé t tartjuk a legfontosabb feladatunknak, kihasmáljuk a ktilönböző koru
gyermekek egymástól utánozva tanulását, a családias jellegű együtt játszás kialakí tásának
lehetősé gé t.

Minden csoporrunkban naplót vezetiink, melyben szerepel a csoportra vonatkozó összes

információ. A gyermekek fejlődé se az egyé ni fejlődé si naplóban követhető nyomon.

A ryermekek fejlődé sé t nyomon követő é rté kelő rendszer

,,Csak azt a glerelret tudom taní tani, akit megismertem." (Maria Mantessori)

Az óvodas gyermekek fejlódé sé t folyamatosan nyomon kell követni, é s azt í rásban rögzí teni
kell. A gyermek fejlődé sé ről a szülőt tájé koztatní  kell, a ájé koztatás fogadóóra kereté ben

törté nik, nevelé si é venké nt legalább ké tszer.
A gyermekek fejlődé sé t nyomon követő dokumentáció a gyermek anamné zisé t, valamint a

testi (látas, hallás, mozgás), szociális, é rzelmi, erkölcsi é s é rtelmi (beszé d) fejlődé sé vel
kapcsolatos informáciőkat tartalmazza. Ezt a fejlesáé si lapot is fel é vente megmutatjuk a

szülőknek.
Egyé ni beszé lgeté sekre is lehetősé g yanaz óvónő, ill. a szülő ké ré se alapjan.

Ahhoz, hogy tudjuk, mely terirleten kell fejlődnie a gyerí neknek, meg kell őt ismerni. Az
eredmé nyeket regisztráljuk, rögzí tjt ik. Ez aá a fejlődé si állapotot jelöli, ahonnan
pedagógiailag tovább lé phetiink, meghaüároáatjuk fejleszté si feladatainkat, inté zkedé seinket.

A gyermekek fejlődé sé nek nyomon követé se óvodankban folyamatos megí igyelé sen alapul.

Időnké nt,,direkt" helyzetben játé kos feladatokat is adunk, p1.:

- az aktualí s fejlettsé gi szint megallapí tása cé I lábőI ,
- szakvólemé nyek me galkoüí sához,

- az iskolai alkalmasság megí té lé se szempontjából.

Vizsgáló eljárasaink: megfigyelé s, beszé lgeté s, önkifejezé sinformák elemzé se.

Óvodránkban a DIFER diagnosú í zalő vizsgáIatot vé gezziik, melynek eredmé nyé t egyé ni

beszé lgeté s kereté ben az ővő né nik a szülőkkel megbeszé lik. Eá már 2022 őszé tőI  a

kiscsoportos gyermekek (4. betöltött é vtől) alkalmazzuk.Ez ü innováció, szakmai fejleszté s

óvodankban, eddig csak a közé pső csoporttól használtuk a mé ré st, de szülöi igé ny szerint
kibőví tettiik a gyermekek fejlődé sé nek nyomon követé sé t.

Az óvónői önállóság elvé nek é rvé nyesí té sé t ezen a területen is feladatunknak tartjuk, arri azt
jelenti, hogy a gyermekek fejlődé sé nek nyomon követé sé t szolgaló módszereket az

óvónőknek joga a gyerekekhez illesáett eszközökkel sajátosan alkalmazni.
Cé lunk A gyerrrrek önmagához ké pest viszonftott fejlődé sé nek követé se é s az ezen alapuló
nevelő-fejlesáő munka. A dokumentumok, mé ré sek, eredmé nyek nem minősí té sre

szolgálnak, hanem a gyermek pillanatrryi helyzeté t, áú lapoát jelöli, valóban nyomon követ.

Dokumenfumok: anamné zis, fejlődé st nyomon követő napló, fejleszté si, megfigyelé si lapok,

DIFE& óvodai szakvé lemé ny, orvosi, egé szsé gügyi papí rok, törzslap, gyermek produktumok,

esetleges esettanulmanyok-,,gyermek portfólió"

A PEDAGÓGIAI  cBr,xrrÚznsnr ns FELADATOK MEGvALÓsulÁsÁr
SZOLGÁLÓ unnns_nnrÉ rrlns

felelős
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időpont felelős
Gyermekek

fejlődé sé t nyomon
követő dokumentum

é vente ké tszer óvodapedagógusok

DIFER kiscsoport április
(betöltött 4. é vtől)

közé pső csoport április-
május

naryc§oport október,
február-március

óvodapedagógusok

szülői ké rdőí v é vente inté zmé nywezető

oné rté kelé s terv szerint Oné rté kelé st Támogató Munka-
csoport

Anamné zis lap szeptember 15-ig óvodapedagógusok

Befogadás jellemzői október 31-ig óvodapedagógusok

Külső munkatársak,
egyé b munkatársak

ké rdőí ve

é vente inté zmé nyvezető

v.4. ovoDANK KAPCSOLATRENDSZERE (i.4.) (i. 5.)

Cé lunk: a nevelé si programunkban megfogalmazott inté zmé nyi cé lok megvalósulásához
segí tő kapc solatokat találj unk é s működte ssünk.

Kapcsolatot alakí tunk ki tehát az ővodai nevelőmunka haté konyságának növelé se é rdeké ben
minden olyan szemé llyel é s szervezettel, aki a gyermekek egyé ni fejlődé sé t elősegí tik,
óvodánk nevelé si cé ljait támogatják. Kapcsolatrendszeriink fejleszté sé t, illetve é letben lartását
folyamatos figyelemben ré szesí tjük, ápoljuk. Figyelemmel kí sé rjtik környezetí inkben adódó
lehetősé geket, megpróbáljuk azokat a munkránkban felhasználni.

Szülők

Kiemelten fontos eleme kapcsolatrendszerünlcrtek az óvodába járó gllermekek szűkebb é s

tágabb é rtelemben vett családja.
Cé lunk: a gyermekek egyé ni fejlődé sé nek elősegí té se) az egysé ges hatásrendszer biztosí tása
nevelé si elveink é s gyakorlatunk összehangolásával.
A szülői hé nzal kialakult jó kapcsolatunk megalapozottságát a nyitottságban é s a
problé maé rzé kenysé  gben látj uk.
Az óvodai nevelé s a csaiádi nevelé ssel együtt, aá kiegé szí Bte szolgáI ja a gyermekek

fejlődé sé t.
A törvé nyi előí rásoknak megfelelően biztosí tjuk a szülői jogok é rvé nyesülé sé t, különös
tekintettel a gyermekek fejlődé sé nek megismeré sé hez való jogukra.
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Ezen kí vül kiemelt gonddal ügyeliink arra, hogy nevelé si gyakorlatukhoz segí tsé get kapjanak,

ha igé nylik aá.
A családdal való egilttműködé s furmái:  szülói é rtekezlet, fé l é vente 1
nyí lt dé lutánok, óvodai iinnepé lyek, egyé ni beszólgetós.

A szülők é rté krendjé t, nevelé si elveiket meg kell ismerniink, hogy

alkalom fogadóóra,

egymrás segí tsé gé re
legytink.
Cé lunk, hogy ahol sztiksé ges, óvatos ráhatással tanácsot adjunk, de előtte ké rjiik ki a

vé lemé nyiiket.
Az ővodu nevelé s nem lehet eredmé nyes családi megerősí té s né lkiil, az összhangban nevelé s

elengedhetetlen.

Nevelé si problé mák eseté n közös otthon é s az óvodábarr is alkalmazott módszert kell keresni.
Elsődleges feltárni a nevelé si problé ma okát, mi az, ami gyermek viselkedé sé ben zavart kelt.

A szülő tudja-e, hogy gyermeké nek mi a valódi sziiksé glete. Pl. Ajándé kokkal, é dessé ggel,

anyagi dolgokkal próbálja gyermeke szereteté t, kötődé sé t fenntartani. Szán-e rá elegendő időt,

az eltöltött idő a gyermek é rdekeit szolgálja? A tu] zott engedé kenysé g vagy szigor sem

szolgálja é rdekeit. Kap-e a családban kellő figyelmet. A problé mrák felüárása utián segí tsé gé re

vagyunk a szülőknek abban, hogy okosan szeressé k gyermekeiket.

Sziilőkkel való kapcsolattartásunk í ní sos formái:  faliú jság- az előté rben é s a csoportszobák

előtt is, honlap, email, a tevé kenysé gekről, programokról fotókkal illusztrált formában

havonta ismertetőt kapnak a szülők (hí rmondó csoport né wel e7láB,a, pl. ,,Mazsola
hí rmondó") Ez űj, innováció s, szakmai fej lesáé s óvodankban.

Az eredmé nyes együttműködé s legfontosabb felté telé nek az alabbiakat tartjuk:
- kölcsönös bizalom,
- problé maé rzé kenysé g

- nyí lt, őszinte együttműködé s, egymás elveinek tisáeletben tartása,

- egymás megé rté sé re való törekvé s,
- szemé lyisé gi jogok tisáeletben í arté sa,
- a gyelmekek é rdekeinek következetes ké pviselete é s vé delme.

Logopé dus, óvoda orvo§, vé dőnő

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot óvodránk logopé dusával, segí tve egymás nevelő munkáját.
Heti ké t a]kalommal tart logopé diai foglatkozásokat. Rendszeresen vé gez szú rő é s egyé b
kiegé szí ó vizsgálatokat. Az óvoda orvosa heti ké t alkalommal jelen van az óvodában sztiksé g

eseté n. Elvé gzi a gyermekek szí ini é s egyé b ví zsgé ú aát A vé dőnő havonta egószsé gügyi
vizsgálatot tart óvodránkban, aktí van ré sá vesz egé szsé g napunkon, ugyaní gy rendszeres

kapcsolatban vagyunk a mozgásfej lesztő pedagógus kollé ganőnkkel.

Bölcsőde

Epiiletiink bölcsődé jé ben egy é ves kortól kerülnek a gyermekek a közössé gbe. Az innen

óvodankba keriilő gyermekek fejlódé sé t figyelemmel tudjuk kí sé rni, ezzel elősegí tj ik az
átmenetet. Az óvodával való ismerkedé s cé ljából ,,óvodaismerkedő" programokat vezetí jnk
be. Ké ső tavasz folyamán a leendő kiscsoportos gyerekek gondozónőjiikkel közösen többször
lelátogatnak a kiscsoportba, ahol a csoportszobával, az ővodapedagógussal, játé kol< ka| , az

udvarral ismerkedhetnek meg. Majd a ké sőbbiekben mar az ővodapedagógusok ltozzé k Le a
gyerekeket az óvodába, ezákd, a gondozónőjiiktől való elválás sem egyik napról a másikra
törté nik. A gyerekek a szüleikkel is eltölthetnekpar őrát az óvodában, í gy az óvodapedagógus

is kapcsolatot alakí that ki a szülővel, tájé koződhat a gyerekről, megfigyelhető a sziilő- gyerek

kapcsolat.



Kapcsolatot tarfunk óvodánk közelé ben lé vő Bocskai I stván Altalános Iskolával. I skolába

lé pé s előtt a nagycsoportosok májusban ismerkednek meg az iskolai ólettel. Ré szt vesziink az

iskola áI tal kezdemé nyezett egyé b programokon pl.:  háni szí rthazt előadás, Föld napi
rendezvé ny.
Beiskolazás előtti szülői é rtekezletre meghí vjuk az elsős taní tónőket, í gy a szülők közvetlen
tájé kozrabst kapnak az iskola nyú jtotta lehetősé gekról.

Szüksé g szerint felvesszük a kapcsolatot a kerületi pedagógiai szakszolgálatokkal.
Amennyiben sziiksé ges a gyefinek é rdeké ben közvetí tiink a Nevelé si Tanácsadó é s a szülők
Kozott.

Kapcsolatban vagyunk az Úlbudai Pedagógiailnté zettel, ahol é rtesülünk a kerületi iskolák
pedagógiai programjárőI ,tájé koú atást kapunk az ővodai é s az iskolai beiratkozás időpontjáról
é s felté teleiről.

Fenntartó, partnerek,
Legyenek nyitottak az tnnovációra, a fejlődósre. Őszinte vé lemé nyí ikkel, aktí v ré szvé teli,ikkel

segí tsé k az itté zmé ny működé sé t. Legyenek elé gedettek a pedagógusok szakmai munkájával,
é s segí tsé k azt-

A családokkal egyeáetve, igé nyeikre alapozva az alabbi külön programoknak adunk helyet
a dé lutáni időszakban, külső szakemberek bevonásával:  foci, sakk, né ptánc, judo, balett,

angol, mozgásfej leszté s, dé l el őtti időszakban ú szas.

YI . AzÓvouat
FELADATAI

vl.l. JÁTEK

,,A glermek számára a játé h maga az é let."
(FPI  Játé k tanfolyami hallgatók kiálnánya 2000-ben)

A játé k a kisgyermekkor legfontosabb é s legfejlesztőbb tevé kenysé ge, s í gy az ővodu nevelé s
leghaté konyabb eszköze. A gyermekek szabadon é s önké nt válasáott tevé kenysé ge. Az
óvodáskoru gyermek a játé kban é 1 é s fejlődik. A játé kon keresáiiI  a gyermek tapasztalatait,
é lmé nyeit dolgozzafel. Ezé rt fontos a miné l több é lmé ny nffitása é s az ennek feldolgozására
való lehetősé g biáosí tása, mely a gyermeket örömhöz juttatja.

Valljuk, hogy a kisgyermek első valódí  játszőtarsa az ővodában is a felnőtt, vagyis mi
óvónők. Szerepünket ezen a tevé kenysé gi teruleten belül is modell é rté kűnek tartjuk.

Legfontosabb cé lunknak, a szabad jú té k tú Isú lyának é rvé nyesülé st tartjuk.
Az óvodai é letre egyé bké nt is jellemző kreatí v lé gkör kialakí tása é s egé sz napos biáosí tása
kiemelkedő feladat. A játé kban a gyermekek ismereteinek a megfigyelé sé hez majd ezek

továbbfejleszté sé hez é s bőví té sé hez sziiksé ges felté teleket megteremtjük. Az óvodai é let
minden területé n a jaté kos elemeket használva foglalkozunk a gyermekekkel.
Alapvető cé lunk a nyugodt, kiegyensú lyozott lé gkör, a megfelelő hely é s eszköz biztosí tása a
játóktevé kenysé ghez. A játé keszközök közül a termé szetes alapanyagú akat ré szesí tjük
előnyben, a fenntarthatőságra figyelve. Segí tjük a szimbolikus szerepjáté k kialakulásé í .,ha a



gyermekek igé nylik szerepet vállalunk benne. A szimbolikus szerepjáté k során kialakul az
együttjátszás igé nye. A szimbolikus szerepjáté k a gyakorlójáté kból fejlődik ki, az eszköáöz
való ragaszkodást felváltja a szerephezvalő kötődé s.
Segí tj iik a gyermekeket abban, hogy miné l több szerepet megformálhassanak, miné l jobban
megvalósulhasson a szereppel való azonosulás.

A szabályjáté k fokozatosan keriil bevezeté sre. Kezdetben egyszerű szabályokhoz kötött
mozgásos j  áté kokat irányí tunk (fogócska, bú j ócska).
A szabályok betartása ekkor is fontos. Ké sőbb egyre önállóbbak lesanek, maguk állí tanak
szabályt.
A mozgásos játé kok köré be az ügyessé gi, versenyjáté kok mellett az é nekes körjáté kok is
beletartozrak. Logikai ké szsé get fejlesztő játekok, a társas játé kok is nagymé rté kben
elősegí tik a szabályhrdat kialakulasát.

A csoportok játé kszintjei kí ilönbözőek, de a játé ktevé kenysé gek minden formája megtalrálható
minden korosáálynál (gyakorló-, szerep-, wí tő-, konstruáó-, szabályjáté k, dramatizáIás,
bábozás, stb.). Í gy jelentós a továbbfejlesáé si lehetósé get magába foglaló (bonyolultabbá
tehető) j  áté kok szerepe.

Az esd< özök biáosí ásával, ötletek adásával, problé mák, konfliktusok eseté n segí tsé gadiással
iranyí tjuk a játé kot. Az óvodapedagógus tudatos jelenlé te biáosí tja az indirekt irrányí üí s
felelőssé gé t. Új játé k bevezeté sekor a gyermeket megtaní tjuk a játé k hasznáiatáru, a"
lehetősé ge van a gyermeknek a saját ötleteinek a megvalósí ásfua (kreatí v lé gkör).
Fontos a szabad játé k elsődlegessé gé nek biáosí tasa a szülőkkel, pedagógus é s nem
pedagógus kollé grákkal való együttműködé sben.
Bármikor ideiglenes játszóhelyet alakí thatrak ki maguknak.
Az udvari játé kban a mozgásos játé kok a meghatározók. Kiemeltek az ügyessé gi játé kok:
keré kpár, roller, labda, hinta, csú szda stb. használata, az eszközhasználat elsajátí tása.
A bátortalanabb, visszahú zódó gyermekeket szeretetteljes közeledé ssel, figyelemfelkeltő
j  áté keszközökkel vonjuk be a tudatosan tervezett játé ktevé kenysé gbe.

A gyermekek nyelvi ké pessé geinek fejleszté se a játé k során:

A beszé d a gyermek kömyezetóvel való é rirrtkezé snek, gondolkodásnak, önkifejezé sé nek
legfőbb eszköze. A beszé dfejlődé s termé szetes szí ntere a játé k, ahol a felvállalt szerepekben,
é lethelyzetekben kerülnek eglmással kontaktusba a gyermekek. A trársas kapcsolatok
termé szetes körülné nyek között fejlesáik a beszé det. A szókincs bővülé sé t, a beszé dminősé g
alakulasát segí tj iik nyelvi játé kokkal, a tevé kenysé geket kí sé rő beszé lgeté sekkel é s a közös
társalgásokkal.
Gondolkodtató, cselekedtető játé kkal fejlesztjt ik a gyermekek gondolkodását,
kifejezőké pessógé t. Olyan szituációkat teremtiink, melyben a gyetmek megfigyel, felfedez, ú j
ismeretek szerez, gondolkodik, mindenről beszé lhet, ké rdé seire választ kap. A gyermek is
megválaszolja ahozzá tnté zett ké rdé seket, a gyennekek parbeszé det folytatnak, alkalmazzák
a ké rdé st, felszólí tást, kijelenté st. Bábjáté k során megtanulnak bánni a hangiukkal. A
hangfejlesztő játé kokkal:  állatok, termé szet hangjainak uárr;ásáxal a helyes ejté st segí tjük
elő.

Módjuk van a gyermeki vé lemé nynyilvání tásra, erősí tjt ik döntőké pessé giiket, különös
tekintettel a konfl iktus helyzetek megoldási lehetősé geire.
Fontosnak tartj uk a mintaé rté kű kommunikációt.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l
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- Játé kukra legjellemzőbb a szerepjáté k, ehhez a gyermekek önállóan átrendezik a terct,
megkeresik a megfelelő j  áté keszkö zöket,
- ké pesek kisebb, visszaté rő csoportban játszari, több napon keresátil, ugyanabban a
játé I< :ré mábaí t,

- bonyolult é pí tmé nyeket ké pesek lé trehozni különböző, változatos mé retú  é s nagyságú
elemekbő1,

- szeretik aszabalyjáté kokat, elfogadják é s ké pesek betartani a szabrályokat, normákat,
- játé lok közben megielennek a kialakult viselkedé si szabályok,
-azismertmesé ketké pesekelbábozru,dramatizÁlni,
- aktí van é s szí vesen tevé kenykednek a tapasztalat é s ismeretszetzé s folyamatában,
- egyre fejlettebb a problé mamegoldó ké pessé gtik, törekednek az önálló megoldásokra.
A gyermekekné l a saját fejlődé si ütemiiket kell figyelembe venni.

Ertelmezé sünk szerint a játé k a tanulás alapvető formája.

vI .2. YERSELES. MESELES

A gyermekek é rzelmi biztonságanak megadása, erkölcsi é s é rtelrni fejlődé stik segí té se, pazttí v
szemé lyisé giegyeinek megalapozása. Az irodalmi é rdeklődé s felkelté se, a nyelv szé psé gé nek,
kifej ezőerej é nek megismeré se.
Az irodalmi fogé konyság megalapozása, anyanyelvtink, sztilőfoldiink szereteté re nevelé s.
A vers é s a mese, a mondókák egyben a gyermek anyanyelvi nevelé sé nek legfontosabb

eszközei is. §egí tik az embei kapcsolatokban való eligazodast, önmaguk megismeré sé t. A
mese-vers é rzelmitelí tettsé ge folytán jelentős szerepet tölt be a gyermekek é leté ben.

Kezdetben a gyermek a befogadó, mi vagyunk az előadők A fejlődé s következté ben a
gyermekből is előadó válik é s az é Imé ny a nyelvi kifejezőké pessé gé nek fejlődé sé ben is
megmutatkozik.
A gyermek saját vers é s mese alkotása, annak mozgással é s / vagy ábré nalásával törté nő
kombinálása az önkifejezé s egyik módja.
Rendszeresen szerveziink bábelőadásokat.
Feladataink vers-mesehallgatás megszervezósé né l :
- az lrodaImi anyag kiválasztásánál fontos szempont az igé nyessé g, hogy nyelvileg t isáa é s

eszté tikailag é rté kes mesé t halljanak tőlünk a gyermekek
- elsősorban a magyar né pkölté szet é s né pmese anyagábó1 válogatunk, de helyet kapnak a
kortars irodalrni művek is.
- a hé t minden napJan biztosí tunk időt é s helyet mesehallgatásra, verselé sre, mondőkánásra,
- a vers é s mese elóadására megfelelően felké szüliink,
- előadáskor a hanghordozásunkkal, gesztusainkkal, mimikankka] , juttatjuk kifejezé sre, hogy
a mese, amit elmondunk, nem játszódhat a megszokott környezetiinkben,
- a gyennekek vegyé k ké zbe, né zegessé k a könyveket, amelyekben kedvenc mesé ik, verseik
találhatók, í gy hamarosan szí vesen lapozgatjrik majd a gyermekkönyveket, óvodáskorban a
ké pek, iskoláské nt az olvasással megfejthető szöveg kedvé é rt,
- feladatunk, hogy kellő mennyisé gű vers- é s mesekönyv álljon a gyermekek rendelkezé sé re.
- mesepámákat haszrálunk
A gyermekek é letkori sajátosságainak figyelembevé tele a megfelelő tartalrnak biztosí tásával
(mese, vers, bábozás, dranattzálás). Minden korosáiálynál fontos, hogy a kezdemé nyezé sek

nyugod|  csendes lé gkörber1 meghitt köriilmé nyek között törté njenek. Az irodalmi anyag
tartalmát legfőké ppen a né phagyományoknak, é vszakoknak é s az aktualitásoknak
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me gfelelően választj uk.
Fontos, hogy elegendő idő jusson a gyakorlásra, elmé lyülé sre, áté lé sre, feldolgozásra.

Nyelvi ké pessé gek fej leszté se verssel, mesé vel, dramatikus j  áté kkal

A nyelvi ké pessé gek fejleszté sé nek leghaté konyabb eszköze a mese, vers, bé hozás,
dramatikus játé kok. Ezeken kereszttil a gyermekek elsajátí tják a helyes kiejté st, a t isú a
beszé dhallást é s a nyelvtanilag helyes beszé det. Sok ú j fogalmat ismernek meg a versekből,
mesé kből, bővül a szókincsük,
Bábozás, dranatizáIás során kibontakoztatják önkifejezé sí jket, az önálló vers é s mesemondás
növeli önbizalmukat, trirsalgási kedvüket. Mesepárnákat használva tessziik móg
barátságosabbá a tevé kenysé geket a gyerekek szé lmára. Mesepárnát óvodába lé pé skor kapnak
a gyerekek, jellel é s né wel ellátva, amit óvoda vé gezté vel, nagycsoportos ballagáskor
megkapnak ajándé kba.

Mesejáté k-drámajarí é k foglalkozást tart drámapedagógusunk minden hé ten, csoportonké nt,

ku§aterápiás módszerrel pedig havi 1 alkalommal a nagycsoportosok té szé te.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

- A gyermekek szí vesen ismé telgetik a verseket, mesé ket, mondókákat, rigmusokat,
- igé nylik, várják a mesehallgatást,
- szí vesen mesé lnek, báboznak, dramatizainak a maguk szőrakoztaásara, alkalmanké nt a

kisebbeknek is,
- tudnak mondókákat, verseket, mesé ket emlé kezetből felidé zni
- önállóan tudnak mesé lni, mesé ket, törté neteket kitalálni, mesé t foly.tatni.

A lassabban fejlődő gyermekek a saját fejlődé si ütemiiknek megfelelóen é rjenek el
eredmé nlt.

Cé lunk: a zene, mint művé szet megszeretteté se, a gyermeki é rdeklődé s felkelté se, a zenei
folyamat me gé r ezteté se, megé rté se.

A zetre altal olyan jelensé gek válnak a gyermekek számfua é neklé ssel, mozgással
kifejezhetővé , mint a ritmus, egyenletes lükí eté s, dinamika, tempó stb.

Formáljuk zenei é rdeklődé siiket, zenei í zlé siiket, eszté tikai fogé konyságukat é s emlé kezetüket
az é neklé sen é s a zené lé sen keresáül.
Az ólmé nl.t nyujtó közös é nek-zenei tevókenysé gek során a gyermekekkel felfedeáetjiik a

dallam, a ritmus, a mozgás szé psé gé t, a közös é neklé s örömé t. A né pdalok é neklé sé vel, a
gyermek né ptáncok é s né pi játé kok a hagyomanyok megismerteté sé vel segí tjük azok
továbbé lé sé t.
A felnőtt minta vté nzásával az é neklé s, zené lé s a gyermek mindennapi tevé kenysé gé nek
ré szé vé  válik.
Feladataink:

- a gyermek é neklé si kedvé nek felkelté se
- az é neklé s, zené lé s bevezeté se a gyermek mindennapi tevé kenysé gé be,
- játé kidőben is lehetősé get biztosí tunk a gyermekeknek zenei é lmé nyszerzé sre:

spontán é nek, é nekes játé k, né pi gyermekdalok
- biztosí tjuk a lailönfele hangszerek használaté ú ,

- a fokozatosság é s folyamatos egymásra é pülé s szempontjait figyelembe vessziik az

anyagkiválasztásnáI ,
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- legfobb szempontunk a játé kosság,

- segí tjük a gyermekek improvizációs megnyilvánulásait,
- zenei ké pessé gek fejlesáé se (ritmus, é neklé s, hallás, mozgás)
- zenei kreativitás alakí tása (mozgás rögtönzé s zené re, dallam, ritmus variációk

kitalálásrának ö sztönzé se)
- a hagyományok megismeré se, továbbé lé se, né pdalok hallgatásával, é neklé sé vel,

gyermektáncok, né ptáncok ós né pi játé kok gyakorlásával,
- a környezet hang| ainak megfigyelé se
- fontosnak tartjuk amődszertani kulturáltságot, anapra ké sz felké szültsé get,
- é nek-zenei anyag igé nyes összeállí tása: ölbeli játé kok (beilleszkedé si idószakban),

né pi gyermekdalok, é nekes játókok, kortárs művé szeti alkotások,

A gyermekek nyelvi kópessé geinek fejleszté se mondókákkal, gyerekdallal é s zenei

ké  szsé  gfej lesztő j  áté kokkal,

Az é nek-zene, é nekes játé kok hatással varurak a gyermek kommunikációs fejlődé sé re.

A gyermekek lassabban é nekelnek, mint beszé lnek, ezé rt az ismé tlé s jó alkalom a

helyes artikuláció é s a szavak pontos kiejté sé re.
É rzé keltetj ük a szabályos lt ikteté st, beszé dritmust, tempóváltást.

A mondókák, é nekek hanglejté se, hangsú lya, ritmusa, hangerejé nek utánzásával
é rzé keltetj iik a nyelv kifejező erejé t, szé psé gé t.

Hartgú ánzó szavakkal segí tjük a magán é s mássalhangzók pontos ké pzé sé t, kiejté sé t.

A sokfé le é nekes játé kkal alkalmat adunk a szókincsbőví té sre.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elórendő cé l

- A gyermekek szí vesen é nekelnek, jáú szanak é nekes játé kokat,

- figyelmesen, é lvezettel hallgatj ák a zené t,
- megkülönböztetik azeneifogalompárokat,
- tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni,
- é rzikaz egyenletes lükteté st é s a dalok ritmusát,
- ismernek tobb mondókát, dalt, é nekes játé kot.

A lassabban fejlődő gyermekek saját fejlódé si ütemüknek megfelelően é rjenek el eredmé nyt.

VI .4. RAJZOLÁS" FESTES. MINTÁZÁS. KEZI  MUNKA

A vizuális nevelé s cé I ja ós ahozzá kapcsolódó feladatok
- A gyermeki é lmé ny é s farí áziavilág (belső ké pek) gazdagitása. a gyerí neki alkotó-

alakí tó tevé kenysé g felté teleinek megteremté sé vel.
- A gyermekek té r-, forma-, é s szí nké pzeté nek gazdagí tása. Megismertetni a

gyermekeket a különböző anyagokkal, az eszközök használatával, a rujzolás,
mintázás, ké zi munka kiilönböző technikai alapelemeivel é s eljrárásaival.

- Eszté tlku é rzé kenysé gük, szé p iranti nyitottságuk, igé nyessé gük alakí tása. A
rajzoláshoz, mintázáshoz, ké zimunkiázáshoz törekszi,ink a termé szetes anyagok

haszná| atára (textil, papí t, gyöngy, gyunna, termé sek, kiegé szí tő trárgyak).

- A gyermekek alkotókedvé nek felkelté se, hogy örömmel vé gezzé k a vizuális
tevé kenysé geket. Ki kell, ezé rt alakí tanunk azt a lé gkört, amelyben a gyefinekek jól
é s biáonságban é rzik magukat, amiben meghallgatják őket, megné zik alkotásaikat,



nyomon követik me glátásaikat.

A gyermekek egyé ni fejlettsé gé hez é s ké pessé geihez í gazodva, az alkotó
tevé kenysé gek segí tsé k a ké pi-plasáikai kifejezőké pessé g, komponáló, té rbeli
üí jé kozódó é s rendező ké pessé g alakulását. Megteremtjtik a felté teleket arra, hogy
játé kidőben biáosí tott legyen a gyermekek szálmára az alkotő-alakí tó tevé kenysé g
gyakorlása
Az eszközök helyes é s biáonságos használatanak megtaní tasa, megfelelő

mennyisé gű, minősé gú  é s mé retű eszközök kiválasztásával. Biztasí tjuk az eszközök
állandő,hozzáfé rhetőhelyé tacsoportszobában.
A gyermekeket az eszközök cé lszerű, biáonságos, takaré kos, kreatí v, környezetvé dő
hasnÉ latára szoktatj uk.
A vizualis é s verbális kifejezé s össáangianak elmé lyí té se. Tudatosí tjuk a
gyermekekben az alyagok, eszközök, munkafogások elnevezé sé t, melyek beé pülnek

szókincsiikbe. Mesé ljenek az elké szült alkotasaikról.

Az é hré .:zolást, ami egyaránt jelenthet rqzolást, mintázást, illetve ké zi munkát,

önmegvalósí tas, önkifej ezé s eszközé nek tartjuk.

A gyermekek ábrazoló tevé kenysé gé nek nagy ré sze beé pül a spontiin játé kukba,

terrné szetes ú ton megy vé gbe az önfejlesztő folyamat.

Barkácsolunk, ké sőbb együtt munkálkodunk a gyermekekkel, erre számos alkalom adódik.

A gyermekekben tenné szetes módon é l az dkotás vágya é s az eredmé ny fiilött erzeti öröm.

Egyre több lehetősé get használunk ki fenntartható játé kok, eszközök ké szí té sé re.

Óvónői szerepköriinkben forrtosnak taí juk ú gy jáí ni a világban, hogy é szrevegyiik azt, arltt
é rdemes felre tenni, begytijteni, majd a nevelé s sorián felhasználni mindaá, ami é rté kes é s

pé nzbe sem került. Erre a szemlé letre szeretré nk rászoktatni a gyermekeinket é s szüleiket is.

Eznemnehé z, mert a gyermekek többsé ge szeret gyujtögetni.

Biztosí tjuk annak lehetősé gé t, hogy a szí nekben gyönyörködjenek, saját alkotómunkájuk
jelentsen számukra miné l több örömet.

Nevelé si szempontból kiemelten é rté kesnek magát az alkotas folyamatát tekintjt ik, kevé sbé  az

elké szült produktumot. A sikeré lmé ny kí sé rte öröm é rzetet fontosnak tartjuk, hiszen ennek

haásaramáskor is szí vesen ülnek le. Í gy többet gyakorolnak, gyorsabban fejlődnek.
A gyermekek jelení tsé k meg munkáikban é rzelmeiket, vágyaikat, szorongásaikat,

farftazí qllkat A termé szet szereteté re nevelé s magába öleli a művé szi é lmé ny befogadására
való felké sziilé st is.

A gtermekek rylelvi ké pessé gé nekfejleszté se a rajz, mintázás, ké zimunkn tevé lrsnysé glen

Nyelvi ismeret szüksé ges már allhoz is, hogy a gyermek megórtse a feladatot, fudja, hogy
milyen eszközök, anyagok állnak a rendelkezé siikre.

Tudatosí tjuk a gyermekekben az aí lyagok, eszközök, munkafogások elnevezé sé t, ezeket

megtanulják, beé pül szókincstikbe. Mesé t, verset is illusztralhatrrak, va1y ké phez találhatnak

ki mesé t. A lerajzolt meseté mákkal fejlesztjt ik a ké pzeletet, emlé kezetet, fokozzuk az alkotási
vágyat. Gyurmazás barkácsolás során a té rbeli arrányok é s iriányok, viszonyok
megnevezé sé re kerül sor. Fordí tott a folyamat, amikor aá ké rjük a gyermektől, hogy mesé ljen

az elké szült ké pről. Mindké t iranyból a vizuális é s verbális kifejezé s összhangiát mé lyí tj iik el.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

- ké palkotasban egyé ni módon fejezik ki é lmé nyeiket, elké pzelé seiket,
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- b átr art hasmáI j é k a s zí neket,
- gazdagfor-rnaí hráaolásuk hangsú lyozza aIegfontosabb megkülönböztetőjegyeket (fiú , lány
stb.)
- piasztikai munkáik egyé niek, ré szletesek
- té ralakí tásban, é pí té sben bátrak, ötletesek, együttmú ködőek,
- sokfé le tapasztalattal rendelkeznek, ós önállóan alkalmazzák a technikai eljárásokat,

- é szreveszik környezehikben a szé pet, tudnak gyönyörködni a saját alkotásaikban,
- ké pesek vé lemé nyiiket megfogalmazni, é s beszé lgetni 1-1 elké szi.ilt alkotásukról,
- kezd kialakulni é rté kí té letiik.
A lassabban fejlődő gyermekek a saját fejlődé si ütemijknek megfelelően é rjenek el

eredmé nyt.

vl.s. MOZGÁS

A gyermeknek lé teleme az aktivitás. A gyermek nem tud nem tevé kenykedni.

A mozgás az aktí v nagymozgásoktól a finommotoros manipulációig mindent magé ba foglal,
é s az egé sz szemé lyisé g fejlődé sé t segí ti.

A mozgás az óvodáskoru gyermek lé teleme. Biztosí tarrunk kell a mozgáshoz sziiksé ges

felté teleket, kiemelten azt,hogy a gyermekek naponta több órát szabadlevegőn mozogjanak.

Cé lunk, hogy a mozgással biztosí tsuk a gyermekek testi fejlődé sé t, kibontakoztassuk motoros

ké pessé geiket, mozgásmú veltsé get nyú jtsunk é s felkeltsi,ik játé k é s versenyigé nyiiket, azaz

megszerettessük veliik a mozgást.
Óvodankban a mozgásra. sportra, egé szsé ges é letmód kialakí tására kiemelten nagy hangsú lyt

fektetünk.
Igyeksziink miné l több eszközzel é s szinté ren kielé gí teni a gyermekek mozgásigé nyé t é s

erő sí teni v é ní zomzaiskat.
A komplex testmozgások beé pülnek az óvodai é let egyé b tevé kenysé geibe is, miközben
együtt hatnak a gyermek szemé lyisé gé nek - a pozití v é nké p, önkontroll, é rzelemszabáIyozás,

szabálykövető társas viselkedé s, együttműködé s, kommunikáció, problé mamegoldó
gondolkodás fej lődé sé re.

Feiadataink:
- a fizí kai állóké pessé g fejlesáé se, a ftzikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás

eiőké szí té se, illetőleg a mozgásos sikeres feladatmegoldások eredmé nyeké nt az
öné rté kelé s é s az önbizalom növelé se.

- egyé ni sziiksé gletek é s ké pessé gek figyelembevé telé vel, minden gyermek számé ra
lehetősé get kell biáosí t ani a mozgásra

- a tarsra figyelé s ké pessé gé nek fejlesáé se, a tarsakkal vé gzett együttmozgás
tapasztalatainak gazdagí í ásával a gyermek é n batárunak, a másik é szlelé sé nek, M
önfegyelem, az alkalmazkodás, kooperáció ké pessé ge fejlődé sé nek elősegí té se.

- aí wgy é s finommozgások é s fizikai erőnlé t fejlesáóse.
- mozgáskoordináció, testsé ma fejlesáé se.
- a vizuáI is é s audití v percepció fejleszté sé t alapozó, illetőleg azt l< tegé szí tő szerepű

mozgások gyakoroltatása.

- a problé mamegoldások erősí té se, mozgásos tevé kenysé ggel elvé gzett

feladatme goldásokkal.
- az egé szsé g megőrzé se, megóvása, a mozgáskultú ra, té rben való tájé koződás,

helyzetfelismeré s, dönté s-, é s alkalmazkodó ké pessé g fej leszté se.



Fontos alapelvtink, hogy a gyermekek jó közé rzettel,jó hangulatban, é rze\mileg motivaltan
ve gyenek r é srt a mozgáso s j áté kokban, illetve feladatokban.
Ovodtánkban a testnevelé s, a mozgás szí nterei a következők:

- mindennapos testnevelé s a csoportszobában, teraszon yagy a szabadban
- tornatermi testnevelé s foglalkozás
- sporrtán, szabad játé k kereté ben vé gzett mozgásos tevé kenysé gek
(csoportszobában vagy a szabadban)

kirándulás, sóta

Mindennapos testnevelé s: A frissí tő testrrevelé s a gyermekek napirendjé ben fontos szerepet
tölt be. Ez a mozgás felfrissí ti, edzi őket, mely elősegí ti mozgásszintj iik é s testi ké pessé geik
fejlődósé t. A frissí tő testrrevelé s közé ppontj ában a mozgásos játé kok állnak é s kiegé szülnek a
gimnasáikai gyakorlatokka] .
A mindennapos testnevelé st reggeli előtt tartjuk (5-10 perc), é s ha nincs lehetősé giink a
szabad levegőn való mozgásra, akkor ebé d vagy uzsonna előtt is. Rossz idő eseté n a
tornatermet vesszijk igé nybe.
A mozgaskultűra ala\ú ásában nagy szerepet kapnak az é nekes é s mondókás játé kok, melyek
fejlesáik a ritmusé rzé ket, mozgásritmust, egyensú lyé rué ket, a té ré rzé kelé st é s a té rbeli
tájé koződő ké pessé get. A foglalkozások változatosabbá té telé ben segí tsé giinkre vannak a
tornapadok, szé kek, asztalok, labdák, babzsákok é s egyé bjáté k-, é s sportszerek.
I  áté k a szabad levegőn, kirandulas:
Testi ké pessé gek kifejlesáé sé ben nagy szerepet kap a szabad levegőn való mozgás.
Fontosnak tartjuk a szabad levegőn való edzé st, futást, frissí tő tornát.
Ovodankban a gyermekek szabad játé kahoz mászókákon, csú szdákon kí vül kiilönböző
sportszerekké nt is használható játé kokat biztosí tunk: kettő illetve haromkerekú  keré kpár,
roller, labda, ugráló köté l, ugráló gömb, stb.

A váI tozatos mozgiis ügyesebbé  teszi a gyermekeket, önállóságukat, kitartásukat növeli,
elősegí ti az ismert mozgásformak töké letesí té sé t é s azq mozgásformák alakulását.
A szabad játé kban törté nő mozgiást is a gyermekek egyé ni ké pessé geinek é s sztiksé gleteinek
fi gyelembevé telé vel biztosí tjuk.

szem-ház koordináció
Biztosí tunk é pí tő, összerakó-, konstruáló játé kokat, puzzle-t, kiilönböző mé retű gyöngyöt,
hajtogatáshoz,papiwágáshoz jobb é s balkezes ollót, varráshoz trit. Ezekböl az esrkőzökbőI  az
időjárás ftiggvé nyé ben az udvarra is visztink, Kiegé szí tj iik mé g homokozó játé kokkal,
karikákkal, kötelekkel, labdrákkal. Alkalmanké nt aszfaltrajzolé srais van lehetősé g.

Fí nommotorika fej I  e s zté  s e

Különböző minősé gu papí rokkal (té pé s-gytí ré s ragasztáshoz), barkácsolási é s ké zimvnkáző
eszközökkel, gyurmával biáosí tjuk a finommotorika fej lesáé sé t.
Fő tevé kenysé gi formé 4a: az ábrázolás (rajzolás-festé s) é s egyé b vizuális tevé kenysé gek.

Az anyanyelvi nevelé s feladatai a mozgás tevé kenysé gekben

A mozgással kapcsolatos é s a mozgáshoz kapcsolható szóké szlet fejleszté se. Az elvont
gondolkodás, a keresácsatornák fejlődé sé nek segí té se a mozgásformák megnevezé sé vel.
Yilágos, konkré t é rté kelé ssel apoÁtí v é nké p alakulás tamogatása.
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Vitamintorna- ú j innováció
Ovodapedagógus kollé ganőnk hozta magával az ötletet, már gyakorlatban kipróbálta más
óvodákban. Az elmú lt nevelé si é vben saját csoportjábart vé gezte ezeket a játé kos feladatokat
mozgásokat a gyermekekkel. Ettől a nevelé si ór,,től mind három csoportban bevezeté sre kerül
a program.

Program lé nyege, cé lja, foladata:

Gyermekek számána lé trehozott tornaprogram. Megalkotója:  Donáthné  Forgács Bogltí rka,
gyógytornász

A program zenei anyaggal rendelkezik, melyre a gyerekek a felnőttet utí nozva hajtják vé gre a
feladatokat. Bemelegí té ssel kezdődik, relaxációval vé gződik.
Cé Tla a tartásjaví tás, egyensú lyé rzé kfejleszté s, lú dtalp megelőzé s, figyelem fejlesáé se,
té ré rzé kelé s, testsé ma fej lesáé s. . .

A játé kos, tré fás, vidám feladatsorok általában állatok utánzását, hangszerek imitálását
foglalj ák magukban, remek közössé gé pí tő hatással.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

- a gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játé kokban,

- nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensú lyé szlelé siik, összerendezett mozgásuk
kialakult,

- té rhelyzetbentájé kozódni tudnak, ismerik az irányokat,
- oldalirrányukkialakult,
- tudnak ütemtartással jfuní , gimnasáikai gyakorlatokat eszté tikusan vé gezni,
- finommotorikájukfejlett,
- szeretnek futni, ké pesek kocogni
- tudnaklabdátvezetni,
- betartjak a szabályokat, verseny é s ügyessé gijáté koknál,
- önfegyelmtik,figyelmükmegerősödik,
- mozgás közben ké pesek tarsukra figyelni,
- é rtik a mozgáshoz kapcsolódó szavakat, kifeiezé seket.

vr.o. xÜrsŐ vrlÁc rnvnrnNy nnBcrsvrnnnsr

Kömyezeti adottságainkra é pí Bte, aá tudatosan a nevelé s szolgálataba állí tva a kömyezeti
nevelé s é vek óta kiemelten fontos feladata óvodánknak. Vé lemé nytink szerint a környezet
tevé keny megismeróse nem korlátozódik az ilyen jellegű foglalkozásokra, hanem át kell, hogy
hassa a gyermek óvodai é leté nek egé szé t.

A tevé kenysé g cé lja é s a hozzá kapcsolódófeladatok:
- A szűkebb é s tágabb környezet tevé keny megismerteté se, felfedezteté se. A

gyermekek pozití v é rzelmi viszonyának alakí tása a termé szeti - emberi- tárgyi világ
formai, mennyisé gi, té ri viszonyairól. Feladatunk, hogy elegendő alkalmat, időt,
helyet-eszközöket biztosí tsunk a spontán é s szervezett tapasztalat é s

ismeretszerzé sre.
- A sé ták, kirándulások során tapasztalják meg a helyes viselkedé st, a termé szetben

való közlekedé st, a termé szet vé delmé t, óvását. Eá mindennapjainkban szűkebb
óvodai környezetiinkben is gyakoroljuk:  madarak eteté se, itatása, növé nyek, virágok
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ülteté se, gondozása, óvása. A valóság felfedezé se során pozití v &zelmi viszonyuk
alakul a termé szethez, az emberi alkotásokhoz, megtanullak azok vé delmé t, az
é rté kek megőrzé sé t.

- A gyermekek olyan tapasztalatok birtokába jutnak, amelyek a környezetben való
é letkoruknak megfelelő biztos eligazodásahoz,tájé kozódásához szüksé gesek.
Feladatunk a környezetkultura é s a biztonságos é leWitel szokásainak alakí tása. A
tevé kenysé  g szewezeti formáinak biztosí tása (megfrgyelé sek, sé ták, kirándulások,
felfedezé sek).

- A gyermekek fedezzé k fel a bazai tü szé psé gé t, ismerkedjenek a helyi
hagyományokkal, né phagyományokkal, szokásokkal, a családi é s tárgyi kultú ra
é rté keivel, tanuljak meg ezek szereteté t, vé delmé t. Feladatunk a né pi hagyományok
ápolása é vszakokhoz é s j  ele s napokhoz kapcsolódóan.

- A környezettudatos magatartás erősí té se a mindennapi é let sortán. Megismerletjt ik a

szelektí v hulladé kgffité s, az ú jrahasznosí tás fontosságtí t, váljon a gyermekek
szokásáv á ennek gyakorlása.

- A gyermekek szókincsé nek, nyelvi kifejezőké szsé gé nek fejlesáé se, a

tevé kenysé gben megvalósuló tanulás é s a beszé lgeté sek során,
- A gyermekek matematikai é rdeklődé sé nek felkelté se, kielé gí té se, fejleszté se
- A gyermekben fejlődjön az önállő dönté si-, vé lemé nyalkotási ké pessé g a kortiirs

kapcsolatok é s a kőmyezet alakí tása teré n. Feladatunk a gyermekek kommunikációs
ké szsé gé nek fej lesáé s e a tapasztalat é s ismeretszerzós során.

- A zöld iinnepek (okt. + . Á[atok világnapja, mtrc.22. Yiz világnapja, ápr.22. Föld
világnapja, máj. 10. Madarak é s fak napja) megismerteté se a gyermekekkel.

Megfelelé s a Madárbarát krité riumainak.
- A fenntarthatóságra nevelé s, a környezettudatos magatartásformáIás a| apozásával,

alakí tásával.
- A gyermekek matematikai é rdeklődé sé nek felkelté se, kielé gí té se, fejlesáé se

Alkalmanké nt kirandulások, ismeretszerző sé té k szűkebb kömyezetünkben.

Az anyanyelvi nevelé s feladatai a kí jlső világ tevé keny megismeré sé ben

A spontán é s irrinyí tott beszé lgeté s, a verbális fejlesáé s a környezet megismeré sé ben cé lké nt
é s eszközké nt is egyaránt megvalósí tandó.
A megtapasáaláson alapuló megismeré s, információszerzé s sokoldalú  biáosí tásával a
gyermekek szókincsé t gyarapí tjuk-Ezzel parhuzamosan a fogalmak köré nek é s tartalmának
bőví té se is törté nik.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

- a gyermekek tudjak neviiket, lakcí miiket, születé si idejüket,
- tudják szüleik nevé t,

- kialakuióban vannak azok a magatartási formiák, szokások, amelyek, a termé szeti é s

társadalmi környezet megbecsülé sé hez, megóvásiá,hoz szüksé gesek,
- felismerik az é vszakokat, meg tudjak nevezni azokat, tudnak gyönyörködni bennük,
- ismerik környezetük áI latait, azokat tudják csoportosí tani,
- ismerik környezeük növé nyeit, azok gondozását,
- ismerik a gyalogos közlekedé s szabályait é s a közlekedé si eszközöket,
- ismerettik v an a né phagyomárryokról, j  eles napokról,
- tevé kenysé geikben alkalmazzák a matematikai tartalmú  ismereteiket,



- ismerjé k fel a kömyezetükben találbató sí kidomokat, testeket

- 10-es számkörben környezetük tárgyait meg tudják számlálni, össze tudják hasonlí tani

mennyisé g, nagyság, szí n é s forma szerint, alkalmazzák helyesen a tő é s sorszámneveket

- tudjak é s helyesen hasznalják a né lT rtókat é s az irányokat,

- gondolataikat é rthetően, nyelvtaniiag heiyesen mondatokban fejezik ki,
- legyenek é rzé kenyek szú kebb é s tágabb környezetiik megóvására.

vI .7. MUNKA JELLEGÚ TyEKENYSEGEK

A munkajellegű tevé kenysé g a játé k é s a tanulás között helyezkedik el, mindkettőre
szüksé g van. (Ovodapedagógusok nagykön} .ve)

Játé kszerű, mert örömteli, tanulásszerű, hiszen feladattal, figyelem összpontosí tassal jar.

A munka óvodánkban a gyermekek szemé lyisé gfejlődé st szolgáló nevelé si eszköze. A
közössé gi kapcsolatok, a kötelessé gteljesí té s alakí tásának esrköze, a sqát é s mások
elismeré sé re nevelé s egyik formáj a.

A folyamatosan bővülő szokás- é s szabályrendszer megismeré sé vel, gyakorlásával é s

elsajátí tásával az é letrendet adó tevé kenysé gek beé pülnek a gyermekek szemé lyisé gé be.

Cé lunk, hogy a gyermekek örömmel, aktí van tevé kenykedjenek. Először önmagukkal

kapcsolatosan, majd é rettebb korukban a közössé gé rt.

A munka nevelőé rté ké t, jövőké piinkből adódóan kiemelten fontosnak &ezziik. A cselekvő

tanulással is kapcsolatban van a munka jellegű tevé kenysé g.

Jövőbeli boldogulásuk é s ezzel boldogságuk szempontjából fontos, hogy:
- felismerjé k a munka sziiksé gessé gé t,
- a munkav é  gzé  shez sziiksé  ge s feladattudatuk, fel e 1ő s sé  gé rzetiik me galap o zó dj on,

- társas kapcsolatok teré n tapasztalatokat szerezzenek,

- önállóságuk fokozódj on,

- é ljé k át,tapasztalják meg a közössé gé rtvé gzett munka örömé t,
- kitartásuk erősödj ön, öné rté kelé siik reálisabbá válj on.

A 3-4 é vesek munkatevé kenysé ge fióké pp az önkiszolgálás feladataira kell, hogy
korlátozódjon. Figyelmük a közvetlen környezetiikben adódó feladatok elvé gzé sé re irrányul.

Segí tsé günkkel ké pessé  válnak a mosdóhaszltáIatta, öltözködé sre, é tkezé sre. A közössé gé rt

vé gzett feladatok közül az é tkezé shez valő előké szület, a játé kok elrakása a legfontosabb.

Az 5-7 é vesekné l a munka jellegű feladatok kibővülnek a naposi, felelősi munkákkal.
Fiirdőszoba, öltöző felelős, alkalmi megbí zások. Ezeket a munka jellegű tevé kenysé geket

helyes, egyé nre szabott irrányí tással szí vesen, örömmel vé gzik a gyermekek.

Munka j  e l l e gű t ev é  ke ny s é  ge kke l kap c s o l at o s ki e m e l t al ap e lv e ink :

- fokozatosság elve,
- a gyeí mekek é letkorának, egyé ni fejlettsé gi szintjé nek figyelembevé tele, állandóság é s

folyamato sság biáo sí tása,

- megfelelő mé retű eszközök biztosí tásával sikeressé g elősegí té se,

- é rtókelé ssel a munka nevelő é rté ké nek é rvé nyesí té se,
- kiemelt figyelemmel é s tudatossággal alkalmazzllk a bátorí tő

nevelé s alapelveit,
- dicsé rettel, jó pé lda kiemelé sé vel tessziik motiváltabbá a

gyermekeket.

Feladataink



- munkavé gzé shez sztiksé ges attitt idök formálása,
- nyugodt, kie gyensú l y ozott lé gkör biáosí tása,
- megtaní tjuk a gyermekeket a feladatok elvé gzé sé re, a sorrendisé g
megismeré sé re
- elegendó időt hagyunk a feladatok elvé gzé sé re,
- tevé kenysé gek eredmé nyeinek tudatosí tasával az elvé gzett feladat
j  elentősé gé nek meglátt atása, elismeré se,
- folyamatos, konkré t, reális, a gyermekek saját magához mé rt
fejlesáő é rté kelé s,

- becsüljé k az emberi munka é rté ké t, kövessé k pé ldaé rté kű
munkank mí ntáját,
- feladatunk, az önáI Iő munkavé gzé si lehetósé gek biztosí tása (p1.

kömyezet-, növé nygondozás, levé lsöpré s, vetemé nyezé s, ülteté s,

1ocsolás)

Az anyanyelvi nevelé s feladatai a munkajellegű tevé kenysé gek során

A tevé kenysé gekhez kapcsolódó spontán beszé dszituációkban különböző beszé dformákat
alkalmazwk: udvarias megszólí tás, cselekvé sre szólí tás, ké ré s, buzdí tás, dicsé ret verbális
kifejezé sei. Munkavé gzé ssel kapcsolatos fogalmak megismerteté se, ok okozati
összefiiggé sek, műveletek megnevezé se, mondatba foglalása.

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

- az önkiszolgáió tevé kenysé get teljesen önállóan vé gzk,
- szí vesen vállalnak egyé ni megbí zást,
- a gyennekek szeretnek közösen dolgozni,
- naposságot szí vesen vállalnak, feladataikat önállóan, igé nyesen vé gzik,
- környezetí ,ikben lé vő növé nyeket gondozzé k, óvják,
- é rzik, hogy az állatoknak sziiksé giik vanaz emberi gondoskodásra,
- örömmel segí tenek egymásnak é s a felnőtteknek ké ré s né lkiil is.
- kitartóak a feladatok elvé gzé sé ben

A lassabban fejlődő gyermekek a saját fejlődé si ütemükben é rjenek el eredmé nlt.

Cé lja:  A g,lermekek ké pessé geinekfejleszté se, tapasztalataik bőví té se, ismereteik rendezé se.

Eisődlegesen a tanulást támo gató környezet megteremté sé t tekintj ük feladatunknak.
Meggyőződé ssel valljuk, hogy az óvodai tanulás fogalmát nagyon differenciáltan kell
é rtelmezni, hiszen az emberisé gre, í gy a gyermekekre zú duló információ mennyisóg ellenté tes
a gyermeki é rdekkel. Óvodás korában a gyermeknek kevé s információra, gyakori ismé tlé sre
van szüksé ge állandó é s agresszí v impulzusok helyett. nppen ezé rt, a tanulási folyamat
szervezé se é s irrányí tása sorián kiemelt gondossággal kell ügyelnünk a gyermekek testi-lelki-
szellemi é rdekeinek figyelembevé telé re, vé delmé re.

A tanulást folyamatké nt é rtelmezztik, nem szűkül le az ismeretszerzé ste, az egé sz óvodai nap

MEGVALÓSULÓ TANULÁS

41



folyaman spontán adódó helyzetekben, termé szetes é s szimulált környezetben,

kirándulásokon, az óvodapedagógus áI tal kezdemé nyezett tevé kenysé g formákban valósul
meg.

A tanulás felté tele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetien, sok é rzé kszervé t foglalkoáató
tapasztalás, felfedezé s lehetősé geinek biztosí tása, kreativitásának erősí té se.

Az óvodapedagógus a tanulás irányí tása során szemé lyre szabott, pozití v é rtókelé ssel segí ti a
gyermek szemé lyisé gé nek kibontakozrását.

A jutalmazás sokfé le módszeré t alkalmazzuk: simogatást, testközelsé get, megerősí tő
pillantást, geszfust, mimikát, szóbeli közlé st, dicsé retet egyé nileg, a csoport előtt é s a szülők
felé  egyaránt.

Alapelviink, hogy a gyermekek termé szetes é rdeklődé sé re, kí váncsiságra é pí tiink.
A tanulás lehetsé ges formái az óvodában:

-az uté nzásos, minta é s modell követé ses magatartás é s viselkedé stanulás, szokások
alakí tása,

- a spontán j  áté kos tapasztalatszerzé s,
- ajáté kos, cselekvé ses tanulás,
- a gyerí neki ké rdé sekre, válaszokra é pülő ismeretszerzé s,
- az óvodapedagógus áI taI  irányí tott megfigyelé s, tapasztalatszetzé s, felfedezé s,

- a gyakoriati problé mamegoldás

Gyermeki kompetenciák fejlődé se során elé rendő cé l

Figyelembe vesszük a köznevelé sről szóló törvé ny, tankötelezettsé ggel kapcsolatos

rendelkezé seit.
-A rugalmas beiskolázás az é letkor figyelembevé tele mellett lehetősé get ad a fejlettsé g

szerinti iskolakezdé sre.
- óvodásból iskolássá a gyermek majd az iskolában szocializálódik.
- az iskolakezdé shez az alábbí  felté telek meglé te sziiksé ges: testi, lelki é s szociális é rettsóg,

amely egyaré nt szüksé gesek a sikeres iskolai munkához.

Testi é rettsé g: A testileg egé szsé gesen fejlődő gyermek haté ves kora körül eljut az első
alalgáltozáshoz. MegváI toznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett,
teherbí ró. Mozgása összerendezetebb, harmonikus finommozgásra ké pes. Mozgását,

- viseikedé sé t, testi szirksé gletei kielé gí té sé t szándé kosan irányí tani ké pes.

Lelki é rettsé g: A gyermek nyitott é rdeklődé ssel ké szen áI I  az iskolába lé pósre. A tanuláshoz

sziiksé ges ké pessé gei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdé sé hez.

Megjelenik a tanulás alapját ké pező szándókos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem
tartalma, terjedelme. A cselekvő- szemlé letes é s ké pi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.

Szociális é rettsé g: A gyermek kedvező iskolai lé gkörben ké szen áI l az iskolai é let é s a taní tő
elfogadásar4 ké pes a fokozatosan kialakuló együttműködé sre, felnőttel é s gyermektársaival.

Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, ké sieltetni tudja szüksé gletei kielé gí té sé t.

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megé rté sé ben, feladattartásában, a feladatok
egyre eredmé nyesebb- szüksé g szerint kreatí v- elvé gzé sé ben nyilvánul meg: kitartásának,

munkatempójának önállóságanak, önfegyelmé nek alakulása biáosí tja ezt a tevé kenysé get.

A tanuláshoz szí iksé ges ké pessé gei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdé sé hez.
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A háromé ves kortól kötelező óvodába jarás ideje alatt az óvodai nevelé si folyamat cé lja,
feladata a gyermeki szemé lyisé g harmonikus testi, lelki é s szociális fejlődé sé nek elősegí té se.

Az iskolára való felké szí té s nem az utolsó óvodai é vben kezdődik, hanem a gyermek

születé sé től folyamatosar az iskolába lé pé s időszakáig tart. Nemcsak az óvodapedagógus,
hanem a szülők é s az óvodáhan a gyermekkel foglalkozó felnőttek é s a gyermeket körülvevő
tarsak közös tevé kenysé gé nek az eredmé nye. Az ONOAP szerint is elsődlegesen aá kell
figyelembe vennie az óvodapedagógusnak, hogy a gyermek óvodás marad az utolsó napig.

Az alábbí  ké pessé gfajták, kompetenciák ké pezik az óvoda-iskola átmenet alapját:

Szociális ké pessé gek
Kritikai gondolkodás;

Tervszerű, motivált munkavé gzé s, akaraterő, kitartás;
Kreativitás, problé mamegoldó gondolkodás;

Koní liktuskeze l é  s, szab áIytartás ;

Empátia, tolerancia, nyitottság;
Együttműködő-ké szsé  g, szew ezőké szsé g;

Önállóság, önismeret, önbizalom;
Metakommunikáciő, az egyes társas helyzetekben való adekvát viselkedé s, kommunikáció.

Ertelmi ké pessé gek
Pontos, differenciált vizuális é szlelé s ;
Hallott- audití v információk ponto s é szlelé  s, me gkülönbözteté se ;

A látott- hallott információk ö s szekapc solásának ké pessé  ge ;

Rövid idejű vizualis-verbális memória;
Szándé kos figyelem;
Környezettudatos magatartás kialakí tása;
Alkotótevé kenysé g által növelni a gyermekek önállóság át, önbizalmé ú .;

A kreativitás fejleszté se;
Művé szetekhez való viszony alakí tása;
Emberek közötti együttműködé ssel kapcsolatos ismeretek, ké pessé gek, attitűdök fejleszté se;
Információkezelé s;
Problé makezelé s;.- 
Önismeret-fejleszté s;
Dönté  si ké pes sé  g me galap ozása.

Verbális ké pessé gek
Szóbeli kommrrnikáció ;

Beszé dbátorság;
Belső ké pké szí té s;
Mozgáskoordináció fej lesáé se;
Helyes beszé dtechnika;
Beszé dlé gzé s;
Artikuláció, beszé dtempó, hangsú ly, hanglejté s;
Beszé dpercepciós ké pessé g;

Gondolkodás;
Magabiztos, tudatos, kreatí v önkifejezé s;
Válasáé kos, nyelvi eszközökben gazdag, kulturált stí lus különböző kommunikációs

heiyzetekben;
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A kommunikációs igé ny motiválása, a kommunikáció segí té se.

Testi ké pessé gek
Összerendezett, koordinált mozgás;
Nagymozgás;
Finommotorika fej lettsé ge.

vll. óvooÁlvx HAGyoMÁNyoS üNlvnrnro RENDEZvnNyu, pRoJEKTEK

Az iinnepeket, hagyományos tevé kenysé geket ú gy szervezzük meg, hogy é lmé nyszerű
feldolgozásuk segí tsé gé vel a gyermekek megismerjé k a szülőft| d, az itt é lő emberek helyi
hagyományait, a né pszokásokat, a gyermekek ismereteket szerezhessenek a családi é let

szokásairól é s a multikulturális é rté kekről egyaránt. A gyermekekben erősödjenek a

hagyományokhoz kapcsolódó erkölcsi szokások é s pozití v é rzé sek.

Hagyományaink ápolásanál a pedagógiai cé lrendszert segí tj iik, szí nesí tjük, tudatosan
használjuk ünnepeinket a szemé lyisé g fejleszté s é s szocializáció folyamatí ban, Átgondoltan
tervezzijk a hagyomrányápoláshoz kapcsolódó tevé kenysé geket, a különböző é letkoru é s

fejlettsé gű gyerekek sajátosságaí boz igazodva. Az t innepeket megelőző előké születekné l a
gyermekek aktí v té szvé telé re támaszkodunk é s biztosí tjuk szátmul< ra az é rzelmi
ráhangolódást.

1. Né pmese napja (szept.3O.)

2. Csoportok né vnapja (szept.30.)

3. Mesehé t projekt (szept. utolsó hete)

4. Ánatok világnapja (okt.4.)

5. Allatok hete projekt (okt, első hete)

6. Okt. 23. megemlé kezé s
7, Advent projekt (nov. vé ge-dec.)
8. Mikulásvarás (dec.6.)

9. Karácsony
10. Maci nap (febr.2.)

1 1. Farsang projekt (febr.)

12, Nemzeti ünnep márc.15.
13 . Y í z világnapj a (már c.22.)
14. Y í zprojekt (márc. vé ge)
1 5. Hú své ti toiáskeresé s
16. Föld napja (ápr.22.)

17. Anyák napi köszönté sek- egyé nileg
18. Család projekt (ápr. vé ge-május eleje)
19. Madarak, f; í k napja (máj.10.)

20. Gyereknap (máj. vé ge) nyí lt
21 . É vzarő- ballagás bú csú  az ővodátől (máj. vé ge)

22.Madarovi programok
23. Egé szsé g hé t

24. Ovi- zsaflfprojekt
25. Bábelóadások
26. Meseszó Egyesület elóadásai
27, Szn\eté snapok



28. Nyí lt nap a szülőkkel gyereknapon

29 . Me sej áté k- drámaj áté k-hetente

3 0. Kutyaterápiás fo glalkozás nagyc soportosokkal havonta

3 1. Fenntarthatósági projekt hé t (április közepe)

Tervezett kirándulások, sé ták:

1. Tűzoltóság (közé pső csoport)

2. Mesemú zeum (nagycsoport)

3. I skolalátogatás (nagycsoport)

4. Piac (közé pső é s nagycsoport)

5. Feneketlen tó

6. Gellé rthegy
7. Budai Arboré tum
8. Dunapart
9. Pályaudvar
10. Diószegi játszőté r

YáI toztatás é s bőví té s jogát fenntartjuk.

vI I l. AZ INFORMÁCIÓ s n s ronnmUNIKÁCIÓ s xur,rÚn q. ME GALAPO ZÁSA

Az óvodánkba jarő gyermekek erősen digitalizáI t világba születtek é s varhatóan felnőttké nt is

boldogulniuk kell majd az informatika világában. A gyors fejlődé s követkeáé ben az

ismeretek elsajáűtásának módja is változik:  mind nagyobb szerep jut avizualizáciőnak.

Fontos az informatikai í rástudás megalapozása, az é lethosszigtartő tanulás előké szí té sé hez a

legfontosabb információkezelé si alapismeretek játé kos, szinte é szrevé tlen elsajátí tása.

A2I . század kihí vásaihozí gazodvafontosnak tartjuk azIKT eszközök hasznáIatát

óvodánkbarr, mely magába foglalja a laptop, cd lejátszó, digitális fé nyké pezőgé p, telefon, dvd

Iejátsző, diavetí tő, internet hasznáiatával való ismerkedé st.

Óvodánkba jelenleg testileg é s szellemileg egé szsé ges gyelmekek jámak. A gyermekek

többsé ge megfelelő családi körülmé nyek között é l. A gyermekvé delmi feladatok ellátásaa

csoportban dolgozó óvónők feladata é s felelőssé ge. Veszé lyezteté s eseté n a gyermekek

vé delmé t szolgáló feladatokat a gyermekvé delmi felelős koordinálj a.

Szociálisan háttányoshe7yzetú  gyermek ővodárkbanhossá é vekőtanem volt, é s jelenleg

sincs. Az ővodábajarő gyermekek családja iránti szociális é rzé kenysé gtinket fontosnak tartjuk



abban a tekintetben, hogy az esetleges változiásokat a gyermekek vé delme é rdeké ben

é rzé keljt ik. Sziiksé g eseté n a konkré t helyzet ismereté nek birtokában haté rozzllkmeg

feladatainkat.

Alapvető cé lkitú zé siinknek mindenkor a gyennekek vé delmé t, fejleszté sé t é s fejlődé sé nek

segí té sé t tekintj iik. A helyesen é rtelmezett gyermeki szeretet megvalósí tasát munkaköri

kötelessé gnek tartj uk.

Legalapvetőbb feladatunk, a szoros, felté tel né lküli eifogadáson alapuló é rzelmi kapcsolatok

kialakí tasa.

Nevelőmunkránk sikeressé gé nek egyik fontos felté tele, az egysé ges ráhatas elvé nek

é rvé nyesülé se. Ennek é rdeké ben a szülőkkel ismertetjt ik nevelé si elveinket é s cé ljainkat, az

együttrnűködé s lehetősé geit é s feladatait.

Valljuk, hogy az óvodai nevelós a családi nevelé s kiegé szí tője. A gyermek intelligencí á$a,

viselkedé se, é rzelmi é lete, szokásai elsősorban a családi minta szerint formálódik.

.v. A gyermekvé delmi felelős feladatai:

- veszé lyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekek felmé ré se é s nyilvántartása.

- logopé diai esetek kisztí ré se (iskolába menők).

- kapcsolattartás a Nevelé si Tanácsadóval, Gyámhatósággal, óvoda orvosával, vé dőnővel,

szülőkkel, óvodavezetővel.

- iskolaé rettsógi vizsgálatok figyelemmel kí sé ré se, sziiksé g eseté n segí tsé gadás a

raszorulóknak.

- fogadó órák tartrása igé ny szerint

- Minden gyermeket é rintő dönté sben a gyermek mindenekfelett álló é rdekeit kell figyelembe

venni, aztmás é rdekek nem előáetik meg.

- A gyerekeket hátranyos megkiilönbözteté s nem é rheti. A gyerekeknek joga van, hogy a

nevelé si inté zmé nyben, biztons aban é s egé szsé ge s környezetben nevelődj ön.

- A gyermekeket vé deni kell a fizikai,lelki erőszakkal szemben.

- Óvodankban a gyennekvé delmi munka minden pedagógus kötelessé ge é s feladata. A nem

pedagógus kollé gák is tevé keny ré szesé vé  válnak a gyermekvé delem megvalósí tásé nak.Ezé rt

a gyermekekkel kapcsolatos adatok vé delme, valamint a hivatali t itoktartási kötelezettsé g

betartása az ővoda minden dolgozójára vonatkozik. - jelzőrendszer működteté se

- A pedagógusoktól beé rkező információk gyú jté se

- A nevelé si é v elejeri rnegtervezi a gyerrnekvedelmi rnunkát az adoí t é vre.

- A nevelé s é v vé gé n beszámolót ké szí t az é ves munkráról.

- Rendszeresen eájé k* zódik a gyerm* lrxé delemnr* l kap* sola{ os legú jabb

törvé nymódosí tasokról, é s ezekról kollé gáit folyamatosan informálja.
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Az óvodavezető iré nyí tja é s ellenőrzi az ővodé han folyó gyermekvé delmi munkát. Segí ti a
gyermekvé delmi felelős munkáját;  biztosí tja a gyermekvé delemhez sztiksé ges felté teleket;

é vente egy alkalommal é rté keli a gyermekvódelmi mrrnkát;  tájé koztatjaa szülőket a

gyermekvé delmi felelős szemé lyé ról.

x.lz nqrEzn{ É NrBnN rolyÓ ELLBNÓRZÓ Es EnrÉ KELÓ vIuNKA

A pedagógiai munka ellenőrzé se

Az ellenőrzé s é s é rté kelé s cé lja a pedagógiai munka segí té se é s fejlesáé se.

Teriiletei:

o A pedagógiai munka dokumentumainak elemzé se é s ellenőrzé se.

e Nevelőmunkafelté teleinek ellenőrzé se.

o A pedagógiai gyakorlat ellenórzé se, elemzé se é s é rté kelé se.

o A pedagógiai program megvalósulásanak nyomon követé se, ellenőrzé se.

Az óvodában folyó pedagógiai munkáé rt az óvodavezető az egyszemé lyi felelős.

A gyakorlati munka elemzé sé ben lé nyeges szempont az önállő munka t isáeletben tartása, a

módszertani szabadság biáosí tása, az elfogadott elvek számonké ré se, pozití v szakmai
megerősí té s. Az óvónők gyakorlati munkájának ellenőrzé se kiterjed a nevelé s minden
terí ileté re, nevelé si folyamatokr4 cé lja elsősorban a megerősí té s. Szakmai elemzé s, hibák
felismeré se é s a megfelelő korrekció lehetősé geinek megkeresé se é s gyakorlati alkalmazása.
A gyakorlati munka é rté kelé se külső kontrolt biztosí t azóvőnő munkájában. Az ellenőrzé s
ütemezé se, elvei az é ves munkatervben előre megtervezett időbeosztással é s tartalommal

valósul meg. Az ütemezé s kiterjed a korcsoportokra é s a hangsú lyozott területekre, ezek
gyakoriságára. (az é ves ütemezé s a belső ellenőrzé si terv ré sze)

öné rté kelé si terv

Az Öné rté kelé st Támogató Munkacsoport:  A pedagógus, avezető é s azinté zmé nyi
öné rté kelé s tervezé sé t, szervezé sé t, koordinálását, támogatásat é s ellenőrzé sé tvé gző
óvodapedagógusok csoportj a.

Az öné rté kelé s cé §a: Az öné rté kelé s által meghatározni a kiemelkedő é s fejlesáendő
területeket, ós ez alapján inté zkedé si terv elké szí té se é s ennek megvaiósí trása.

A BeIső Öné rtóketé st Támogató Munkacsoport Csoport felvállalja a minósé gelvű
inté zmé nyműködteté s é s a magas szí nvonalú  pedagógiai tevé kenysé g megvalósí tásé tt", az

é rté kelé s, az elemzé s, a visszacsatolás megvalósí tását. Minősé gkányí tási módszeré vel, ré sá
vesz a tanfelügyeleti ellenőrzé sek, a pedagógusminósí té si eljárások, é s a szaktanácsadói

látogatások előké szí té sé ben, az adatgyűjté sben, tájé koztatásban, határidők meg} tatfuozásában,
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a dokumenfumelemzé sben, az interjú k é s ké rdőí vek összeállí tásában, megfigyelé si

szempontsorok kidolgozásában, a mindehhez sziiksé ges módszerek é s eszközök

meghatározasábarr, az eredmé nyek összegzé sé ben, figyelembe vé ve azÖné rté kelé si

ké zikönyv utasí tásait. Az elké szült öté ves öné rté kelé si program atapjan minden é vben el kell

ké szí teni az adolt é we vonatkozó öné I té kelé si tervet, (mely az é ves munkaterv ré sze) é s eá
rögzí tik az, OH, informatikai feliileté n. (Az öté ves öné rté kelé si terv a mellé kletben találhatÓ.)

Az inté zmé nyben dolgozók feladata atapasztalatok beé pí té se az őné rté kelé st követő

inté zkedé si tervbe, felké sziilé s a tarrfelügyeleti ellenőrzé sre Az öné rté kelé sben é rintett

pedagógus az ellenőrzé sek megállapí tásainak (erőssé gek, í ejleszthető területek) megfelelően

ké szí tsen ké té ves önfejlesztósi tervet, a sztiksé ges feladatokat itemezze é s hajtsa vé gre.

Az öné rté kelé st támogató mrrnkacsoport folyamatos beszárnolással tartozik az óvodavezető

felé .

Az óvodai pedagógiai program megvalósulásáé rt a nevelőtestület egé sze felelős.
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