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ÓVODÁINK SZERKEZETÉNEK BEMUTATÁSA
2000. augusztus 1-től a nyolc csoportos Miskolci Belvárosi Óvoda tagóvodája lett a
Katowice úti hatcsoportos óvoda. Ezt követően 2004. július 1-én a Miskolci Önkormányzat a
Kassai úti Óvodát e két intézményhez integrálta. Így a Miskolci Belvárosi Óvoda 200; a
Katowice úti Óvoda 150; a Kassai úti Óvoda 120 férőhellyel működik.
Humán erőforrás
Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Feladatunk az óvoda
nyitvatartási igényének megfelelően, a színvonalas nevelőmunka megtartása. Ennek feltétele
az óvodapedagógusok, dajkai létszámok, egyéb kisegítő dolgozók törvényben meghatározott
létszámú foglalkoztatása. Ez biztosítja a szakszerű ellátást, a minőségi munkavégzést. Az
óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. Óvodánkban a
nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a
gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai
nevelésnek. Óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent
a gyermekek számára.
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A nevelőmunkát 19 csoportban 38+1 diplomás óvodapedagógus végzi, akik a következő
szakképzettséget szerezték meg:
A nevelőtestület képzettségi mutatói
- 2 korai idegen nyelvoktató
- 1 zene-óvoda vezető
- 1 drámajáték vezetői és anyanyelvi fejlesztő
- 1 mentorképző
- 1 kulturális managerképző
- 3 közoktatás vezető
- 6 szakvizsgázott pedagógus
- 1 mediátor
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A Katowice úti Óvodában:
- 1 szociálpedagógiai végzettség
- 1 óvodai menedzser
- 1 gyógypedagógiai asszisztens
- 1 főiskolai kiegészítő szak
- 2 fő közoktatási vezető
- 1 fő sportoktató
- 1 fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
- 1 Gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint tantervfejlesztő
A Kassai úti Óvodában
- 1 környezet pedagógus
- 1 néptánc oktató
A dajkai munkát 19 szakképesítéssel rendelkező személy látja el.
A három óvoda mindegyikében melegítő-tálaló konyha található. Mindhárom óvodában 1-1
fő látja el a konyhai teendőket.

Tárgyi feltételrendszer
A 3 óvoda Miskolc egy-egy lakótelepének közepén; a Belvárosi a Vörösmarty, a Katowice
úti és a Kassai úti óvoda a Szentpéteri kapui lakótelepen helyezkedik el. Az óvodák tágas,
játékokkal jól ellátott, igényesen és esztétikusan kialakított udvarral rendelkeznek.
Mind a három óvoda kétszintes. Az épületek állapota mind kívülről, mind belülről jónak
mondható. 2011 nyarán a Belvárosi Óvodát akadálymentesítették. Az intézmények és a
csoportszobáik, felszereltsége megfelel a követelményeknek.
A Katowice úti és a Kassai úti tagóvoda rendelkezik sószobával, mely a légzőszervi
betegségben szenvedő gyerekek állapotának javítását szolgálja.
A Katowice úti Sport Tagóvoda jól felszerelt, tágas tornateremmel rendelkezik, mely a
gyerekek egészséges életmódjának kialakítását teszi lehetővé.
Az óvoda specifikumai közé tartozik az Ovi-Vándorkupa megszervezése, lebonyolítása.
Mivel az óvodában három német nyelvű orientációs csoport működik, ezért az óvoda
pedagógiai programja eltér a Miskolci Belvárosi Óvoda és a Kassai úti Tagóvodáétól.
Mind a három óvoda rendelkezik; egyrészt a tevékenységek megvalósításához szükséges
eszközökkel, másrészt pedig a különböző korosztályok fejlesztéséhez elengedhetetlenül
szükséges képességfejlesztő játékok tárházával.
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GYERMEKKÉPÜNK
Nevelőtestületünk a gyermekképet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában található
a következő négy legfontosabb elve alapján fogalmazta meg.
1. Minden gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény
egyszerre.
2. A gyermek fejlődő személyiség, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki
szükségletei vannak.
3. Az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével integrálva neveljük az SNI, a halmozottan
hátrányos helyzetű (továbbá HHH), a migráns, a nemzeti-etnikai és a kisebbséghez tartozó
gyermekeket.
4, A nemek társadalmi egyenlőségének támogatását segítő elv, mely kerüli a nemi
sztereotípiák erősítését, elősegíti az előítéletek lebontását.
E négy elv alapján nyitottan, biztonságot nyújtva, szeretettel körülövezve, megkülönböztetett
figyelemmel és segítséggel, - ezzel biztosítva az egyenlő hozzáférés lehetőségét-, formáljuk a
mindenre fogékony gyermeket, hogy megtalálja önmagát, kiteljesíthesse egyéniségét.
A nevelés során arra törekszünk, hogy gyermekeink
- optimista életszemléletű
- színesen kommunikáló
- környezetében jól eligazodó
- jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező
- a másságot toleráló, empatikus
- széles látókörű, kreatív emberekké váljanak.
Nevelőtestületünk az óvodai évek során igyekszik úgy nevelni a gyermeket, biztosítani neki
annyi szeretet, törődést, adni neki olyan sokféle lehetőséget, hogy ez által személyisége
szabadon kiteljesedhessék. Átértékeltük a tanulás fogalmát meghatározó elveket, így az
átmenet az óvodából az iskolába elvet is. Egyértelművé vált számunkra, hogy az óvoda nem
kis iskola, ezért valljuk az óvoda iskolásításának tilalmát.

„Az ember rendeltetése, hogy egyre emberibbé váljék.”
(Albert Schweitzer)
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ÓVODAKÉPÜNK
Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője a gyermek 3 éves korától az iskolába
lépésig.
Célunk az esélyegyenlőséget / hátrányos helyzetű gyermekek, roma kisebbség/, valamint a
gyermeki jogokat szem előtt tartva biztosítani a 3-7 éves gyermek testi, értelmi, erkölcsi,
érzelmi, közösségi fejlődését a személyiség teljes kibontakoztatásával.
Mindezt szeretetteljes, derűs légkörben közösségi tevékenységek során, a családi nevelést
kiegészítve kívánjuk megvalósítani.
AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI
Feladatunk, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
1. Egészséges életmód alakítása
2. Érzelmi erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
3.Az anyanyelvi, értelmifejlesztés és nevelés megvalósítása
1. Egészséges életmód
Feladatunk:
-

-

a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a
magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú
ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve
tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés,
a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása;
a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása;
megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal
együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki
nevelési feladatok ellátása.
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2.Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Feladatunk, hogy:
-

a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék;
az óvodapedagógus és a gyermek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés
jellemezze;
az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését,
éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek;
az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és elősegíti, hogy megismerje szűkebb és
tágabb környezetét, kötődjön a családhoz, szülőföldjéhez rá tudjon csodálkozni a
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre.

A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés folyamata, amelynek során az egyén
megtanulja megismerni önmagát, környezetét, elsajátítja a társadalmi együttélés szabályait, a
lehetséges és elvárt viselkedési módokat.
A gyermek szocializációja szempontjából különösen fontos a közös élményekre épülő közös
tevékenység gyakorlása.
Ezért feladatunk, hogy:
-

-

olyan óvodai életet biztosítsunk, amely segíti a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak (pl. együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és
akaratának (ezen belül: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat,
szabálytudat) fejlődését
a gyermeket a családdal együtt arra neveljük, hogy tisztelje szüleit, társait, az
óvoda dolgozóit
a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten
álló, hátrányos helyzetű, elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekek
nevelésében szükség szerint szakemberek segítségét is igénybe vegyük.

3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi- kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét,
eredményes
megvalósítása
hozzájárul
a
gyermek
személyiségének
teljes
kibontakoztatásához, az iskolai képességek megalapozásához.
Ezért feladatunk, hogy:
-

-

teremtsünk olyan óvodai légkört a gyermekek számára, amelyben gátlás nélkül,
szívesen szólalnak meg
tudatosan és folyamatosan figyeljük meg a gyermekek beszédét, hogy megismerje azt
a beszédszintet, amelyről elkezdheti a csoport, illetve az egyes gyermekek fejlesztését
ismerjük meg a család anyanyelvi kultúráját, figyeljünk a családban esetleg
előforduló beszédhibákra, nyerjük meg partnerként a családot a gyermek anyanyelvi
nevelésében
ismerjük fel a gyermeknél a különböző beszédhibákat, szükség esetén irányítsuk őket
óvodánk logopédusához
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-

-

-

-

-

segítsük elő – családokkal való szorosabb kapcsolattartás révén is – a logopédiai
kezelésre járó gyermekek fejlesztésének eredményességét
foglalkozások során, de azon kívül is törekedjünk a gyermekek szóbeli aktivizálására,
tekintsük fontos feladatnak, hogy a gyermekek valamennyi kérdésére választ adjunk,
ugyanakkor saját kérdéseinket érthetően, pontosan, egyszerűen fogalmazzuk meg
vegyük figyelembe, hogy a verbális és nem verbális kommunikáció nemcsak
kiegészíti, megerősíti egymást, hanem a nem verbális eszközök helyettesíthetik is a
nyelvi kifejezéseket, sőt ellent is mondhatnak azoknak
ösztönözzük a gyermekek verbális és nem verbális megnyilvánulásait
használjuk ki a kommunikációs képességfejlesztés valamennyi területét: a spontán
helyzeteket, a kifejezetten fejlesztés céljából szervezett tevékenységeket illetve a
dominánsan nem e célból szervezett tevékenységek kommunikációs képességfejlesztő
hatását
ösztönözzük a gyermekeket a folyamatos, összefüggő, megfelelő tempójú és erősségű
beszédre, a tiszta artikulációra differenciált fejlesztéssel segítsük elő mind a
beszédében gátolt, mind a kiemelkedően gazdag szókinccsel rendelkező,
választékosan beszélő gyermek beszédkészségének fejlődését
tekintsük a bábjáték és drámajáték elemeit az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb
eszközének

Feladatunk:
-

-

-

-

a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve
olyan változatos tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül tapasztalatokat
szerezhet a természeti és társadalmi környezetről.
az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása,
helyes mintaadással, különösen a beszédkedv fenntartása, a gyermek
meghallgatása, a gyermeki kérdések érvényesülésére, s a válaszok igénylésére
figyelmet fordítani.
megismerni a hátrányos helyzetű gyermekek anyanyelvi, szintjét, s erre építeni
fejlesztő munkánkat.
egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés,
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.
Az óvónő egész nevelőmunkáját hassa át a gyermekek egyéni különbségének
tiszteletben tartása, a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló
magatartás, a nagyfokú tolerancia.
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A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a gyermekek többsége az óvodás kor végére eléri az iskolai munkához, az
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Az iskolaérettségnek, az iskolai életre való felkészültségnek
1. testi
2. értelmi
3. szociális kritériumai vannak,
melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres
iskolai munkához.
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció
és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan
irányítani képes.
Az értelmileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek. Érzéskelése, észlelése tovább differenciálódik.(Különös jelentősége van a téri
észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri
tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél
- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és
átvitele,
- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek
-

-

érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal
tudja kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket,
mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással
is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és
megérti mások beszédét,
elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét,
lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban
alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb
lakóhelyét; a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondolkodását és
védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a
viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
10
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formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségű ismeretei
vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a
fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és
gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.
A szociálisan érett gyermek
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei
kielégítését;
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának,
munkatempójának önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.
A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek esetében folyamatos, speciális
szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt
fejlettségi szint.
A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a
befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.
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GYERMEKVÉDELEM
A gyermekvédelem nevelésünk szerves része, melybe beletartozik a gyermekek támogatása,
védelme, személyiségfejlődésük irányítása, különösen olyan esetekben, amikor ez a családi
környezetben nem megfelelő.
Nevelőmunkánk során fokozottan törekszünk:
-

a preventív gyermekvédelem erősítésére, ezen belül a hátrányos helyzetek
csökkentésére
a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére, illetve annak megszüntetésére,
együttműködve a különböző szakemberekkel.

Igényünk, hogy a nevelésben elsődleges partnerek a szülők legyenek, támogassák
törekvéseinket.
Gyermekvédelmi törekvésünk arra irányul, hogy a hátrányos illetve veszélyeztetett
gyermekek esetében segítsük gondozásukat, nevelésüket.
Hátrányos helyzetű gyermekeknek tekintjük mindazokat a gyermekeket:
-

akik egészségesen fejlettek, fiziológiailag nem sérültek, de akiknek alapvető
szükséglet-kielégítési lehetőségeik korlátozottak, az átlagosnál nehezebb
körülmények között élnek (pl. rossz lakásviszonyok, alacsony jövedelem, válás,
törődés hiánya stb.)

Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy a mindennel elhalmozott, mindent megkapó,
akaratát korlátlanul érvényesítő gyermek is hátrányos helyzetű.
Veszélyeztetett gyermeknek tartjuk azokat a gyermekeket, akiknek testi, érzelmi, erkölcsi,
értelmi fejlődését a családi környezet nem biztosítja, fejlődését gátolja, vagy akadályozza.

Az óvodapedagógus:
-

-

megfelelően ismerje meg a csoportjába járó gyermekek családi hátterét, kísérje
figyelemmel azokat a családokat, amelyek anyagi helyzetük vagy más oknál fogva
nem képesek egyedül eleget tenni a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatoknak
ismerje fel csoportjában a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeket
tervezze meg a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek esetében a
pedagógiai munkát
javasoljon a problémákkal küzdő szülőknek megfelelő fórumot
a gyermekvédelmi felelőssel közösen gondoskodjanak a segítők elérhetőségének
tájékoztatásáról
színes, változatos tevékenységek biztosításával segítse elő a közösségbe való
beilleszkedését a gyermekeknek. A gyermekvédelmi felelős feladatait
óvodapedagógusok töltik be, mind a három óvodában.
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Óvodánk gyermekvédelmi felelőse:
-

koordinálja a gyermekvédelmi munkát az óvodában
együttműködik a kolleganőkkel, érdeklődik a gyermek helyzetétől, figyelemmel
kíséri a problémás eseteket
összekötő szerepet tölt be, az óvoda és a segítő szervezetek között
nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekekről
munkatervet készít a feladatok megoldásához
megfelelő fórumokon tájékoztatja a szülőket
beszámol a nevelőtestületnek a munkájáról

A gyermekvédelmi feladatokat mindhárom óvodában 1-1 óvodapedagógus látja el.
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BELSŐ TUDÁSMEGOSZTÁS
Önképzés, pedagógiai programok, szakirodalom folyamatos figyelemmel kisérése, pályázati
lehetőségek keresése, megírása.
Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága:
Minden óvodapedagógus kötelessége a folyamatos önképzés, a pedagógiai, pszichológiai
kutatások eredményeinek ismerete és gyakorlatban való alkalmazása. Minden pedagógus a
kiemelkedő képességeit úgy fejlessze, hogy az a nevelőközössége módszertani eszköztárának
gazdagítását, a gyermekek tevékenységrendszerének fejlesztését szolgálja. A továbbképzéseken
részt vevő dolgozók (óvodapedagógus, dajka,) felelősséggel készüljön fel, az ott hallottakat adja
tovább. Fontosnak ítéljük meg, hogy a nevelőtestület tagjai segítsék, erősítsék egymást a
tanulmányaikban, a távollévők helyettesítésében, a továbbképzéseken, szervezett bemutatók
alkalmával, illetve a különböző fórumokon, méltó módon képviselje intézményünket, Helyi
Pedagógiai Programunkat.

Munkaközösségeink:
-

Környezeti munkaközösség
Anyanyelvi munkaközösség
Szakmai, módszertani munkaközösség

A három munkaközösség feladata a kitűzött célok megvalósulásának figyelemmel kisérése,
szakmai, segítő, irányító és fejlesztő funkciók érvényesítése.

.
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A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTUMAI
1. Felvételi és mulasztási napló - vezetése az érvényben lévő jogszabályok szerint
2. Csoportnapló
amelyben az óvodapedagógus megtervezi és rögzíti csoportjára vonatkozóan a
nevelési folyamatot, a fejlesztési feladatokat és tevékenységeket
- az egészséges életmód,
- a gondozás,
- a közösségi nevelés és szocializáció,
- az anyanyelvi nevelés,
- a játék területén
A csoportnaplóba történik még
- a tevékenységek tervezése, a képességfejlesztésnek
- az alkalmazott módszereknek, a nyújtandó élményeknek a megtervezése is
A csoportnapló végén az óvodapedagógus reflexiókat készít a tevékenységekről.
3. Fejlődési napló
A gyermekek fejlettségi szintjét mérjük bemenetelkor, illetve a nevelési év végén,
kidolgozott szempontrendszer alapján, amelyek a következők:
-

a gyermek önállóságának mértéke a gondozási tevékenységekben
a játéktevékenység alakulása: magányosan, párban vagy csoportban játszik
szívesen
a megjelent különböző típusú játéktevékenységek aránya
kezdeményez – e kapcsolatot
a játékban megjelenő emberi kapcsolatok típusai, jellemzői, élményforrások
a gyermek magatartása a társaival szemben
hogyan alakul aktivitása, érzelmi, hangulati állapota
érzelmek, indulatok megjelenése a játék során
a gyermek szociális fejlettsége
verbális megnyilvánulások és a cselekvés viszonya a társas akciókban
a gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége
a gyermek mozgásfejlettsége
a gyermek testséma-fejlettsége
a gyermek téri tájékozódásának fejlettsége
a gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége
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ÓVODÁNK ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS MÉRÉSI RENDSZERE
1. A nevelőmunka ellenőrzése
Nevelőmunkánk eredményességének vizsgálata megkívánja olyan belső ellenőrzési rend
kidolgozását és megvalósítását, amely az intézmény valamennyi dolgozójára, a teljes
alkalmazotti körre érvényes, kiterjed a nevelőmunka dokumentációjának, a követelmények,
normák és a szokásrendszer vizsgálatára.
A közösen megfogalmazott elvek, a kidolgozott, mindenki számára ismert rendszer
alkalmazása segíti az ellenőrzés sikerét, a megerősítést vagy a hiányosságok feltárását,
korrekcióját.
A belső ellenőrzés folyamata intézményünkben
Az ellenőrzés lépései:
-

folyamatos információgyűjtést követően az ellenőrzés témájának eldöntése, a
munkaterv részeként ellenőrzési terv készítése
a csoportnaplóban rögzítésre kerül az ellenőrzés ideje, valamint az ellenőrzés előtt az
óvónők előkészítik az ellenőrzés során vizsgált dokumentumokat
az ellenőrzés elvégzése (módszerek: dokumentumvizsgálat, elemzés, megfigyelés,
beszélgetés)
az ellenőrzés tapasztalatainak ismertetése az ellenőrzött dolgozókkal, az ellenőrzés
lezárása
szükség esetén a korrekció végrehajtása, majd ismételt ellenőrzés

2. A nevelőmunka értékelése
A belső értékelés folyamatosan végzett munka, mely meghatározott időszakonként az alábbi
formában zajlik:
a. átfogó jellegű, teljes körű intézményértékelés
b. a nevelőmunka egy-egy részterületének értékelése
c. önértékelés
A pedagógiai munka ellenőrzésének és értékelésének elvei:
- programunk célkitűzéseit mindenkinek kötelező betartani, a mindennapi munkában az
óvónők felkészültsége, egyénisége, módszertani szabadsága érvényesül
- az ellenőrzés előre megbeszélt időpontban, és megbeszélt szempontok alapján
történik
- az ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni fejlettségi szintjére épüljön az értékelés
konkrét, előre mutató legyen (pozitív megerősítés, hibák esetén módosításra, javításra
kapjon lehetőséget a dolgozó)a bizalom alapelv-a vezető és a nevelőközösség
együttműködésében.
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A CSOPORTSZERVEZÉS ÉS A NEVELÉS KERETEI
Óvodáinkban 19 csoport működik, melyek osztott és osztatlan (vegyes életkorú) csoportok.
A gyermekcsoportok kialakítását a pedagógusok szabad választása, valamint a helyi
sajátosságok, adottságok és a szülői igények befolyásolják.
Az osztott életkorú csoportok kialakításánál a szelekciós elv csak az életkor. Annak
köszönhetően, hogy nem cserélődnek évente a gyermekek, könnyebben találnak a
gyermekek maguknak barátokat, mivel általában a saját korosztályukból választanak. Az
óvónő szerepe minden korcsoportban más hangsúlyt kap. Kiscsoportban a testi szükséglet
kielégítése, érzelmi kötődés kialakítása a legfontosabb. A középső-, és nagycsoportban az
érzelmi biztonság mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a képességek fejlesztése.
Az osztatlan életkorú csoportokban életszerűbb, családiasabb a légkör, valamint a
fejlődésbeli egyéni különbségek jobban láthatók. Egy csoportba kerülnek a testvérek,
barátok, ismerősök, lerövidül a beszoktatási idő, mert az újak egy kiépült szokásrendszerű
csoportba kerülnek. Megteremtődnek az utánzás, modellkövetés feltételei a gyermekek
között, eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállósság fejlődése. Megtanulnak
alkalmazkodni, viselkedni heterogén életkorú közösségben.

Napirend
Az óvoda napirendjének összeállítása során törekedtünk a gyermekek egészséges
fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai feltételek megteremtésére. Az óvónők a
tevékenységeket a gyermekek érdeklődésének, fáradékonyságának és egyéni szükségleteinek
figyelembevételével szervezik. A napirend rugalmassága ellenére a főbb kereteket meg kell
tartanunk a szokásrendszer alakulása, a biztonságérzet és tájékozódás érdekében. Az óvónők
törekedjenek a különféle tevékenységek szervezésénél arra, hogy azok lehetőség szerint
folyamatosan, a gyermekek felesleges várakoztatásának kiküszöbölésével folyjanak.
3-4 évesek számára
Tevékenységek

4-5 évesek számára

5-6-7 évesek számára

okt.1.máj.31.

jún.1.szept.30.

okt.1máj.31.

jún.1szept.30.

okt.1.máj.31.

jún.1.szept.30.

Játék, egyéb szabadon
választott tevékenység
mindennapos testnevelés

4 óra

4 ¾ óra

5 óra

6 óra

5 ½ óra

6 ¾ óra

Előkészület az
étkezéshez, étkezés

2 óra

1 ¾ óra

1 ½ óra

1 ½ óra

1 óra

1 óra

Öltözés egyéb testápolási
teendők

1 ¾ óra

1 ½ óra

1 ¼ óra

1 óra

1 óra

1 óra

Pihenés (alvás)

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

1 ½ óra

1 ½ óra
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI
Játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék a gyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek
mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.
Nevelőtestületünk a játékkal kapcsolatban a következő elveket fogalmazta meg:
-

-

Úgy gondoljuk, hogy játékra tanítani csak játék közben - játék által lehet.
A gyermekek egyedüli játékát éppen úgy tisztelni kell, mint a társas játékhoz való
jogát.
A játékpedagógia egyik igen vitatott kérdéséről, a játékirányításról, úgy vélekedünk,
hogy az óvónő magatartását mindig az adott szituáció határozza meg. Így van olyan
helyzet, amikor szemlélnünk kell a játékot, van amikor hagynunk kell a gyermekeket
a problémák megoldásában, van amikor segítenünk kell, van amikor az együttes
játékunk jelenti a legnagyobb örömet, és van olyan is, amikor közbe kell
avatkoznunk.
Véleményünk szerint az óvodapedagógus egyik feladata a szülők meggyőzése az
értéktelen játékszerek kedvezőtlen hatásáról. Napjainkban divatos játékszerek
meghódították a világot, az elektromos médiák és a játékszeripar jóvoltából. E
játékokat mi megpróbáljuk kizárni a gyermekek óvodai életéből, s helyettük értékes
képességfejlesztő játékokat biztosítunk számukra.

Az óvodapedagógus feladatai:
teremtse meg azokat a feltételeket, helyzeteket, amelyek hatással vannak a játék
kialakulására, a gyermekek játék kedvére
- biztosítja, hogy a gyermekek saját elgondolásaikat valósíthassák meg
- alakítson ki állandó és ideiglenes játszóhelyeket
- teremtse meg a játék lehetőségét a szabadban, udvaron és kirándulások alkalmával
- csak akkor lépjen közbe a játékba, ha a gyermekek egymást zavarják, ha a játékszerek
használata testi épségüket veszélyezteti, vagy ha a konfliktusokat a játszócsoport nem
képes önállóan megoldani
- egészítse ki a játékkészletet olyan eszközökkel, tárgyakkal, amelyek tartalmassá
teszik a játékot
- kísérje figyelemmel a játszócsoportok szerveződését, a gyermekek elképzelését,
gondolatmenetüknek alakulását
- ismerje meg a gyermekek otthoni játékfeltételeit, az óvodán kívüli tapasztalatait,
élményeit
- a félénk, bátortalan, passzív gyermekeket kapcsolja be a játékba
- alakítsa ki a gyermekekben azt az igényt, hogy alkalomadtán maguk készítsék el a
játékhoz szükséges eszközöket
- tanítsa meg a bábok mozgatására
- biztosítson megfelelő, nyugodt helyet az összerakosgatáshoz, szerkesztéshez,
kirakáshoz
- hangsúlyozza a szabályok pontos betartását, a szabálynak megfelelő viselkedést
- a gyermekekkel való együttjátszás során adjon olyan viselkedés mintát, amelyek a
gyerekek erkölcsi szokásait erősíti
18
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segítse elő, hogy az óvodánk által szervezett hagyományos programok élményei
beépüljenek a gyermekek játéktevékenységébe
differenciálással segítse elő a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek tartalmas
játéktevékenységét

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Gyakorlójáték
5-6-7 éves korban a gyakorlójáték csak akkor jelentkezik, ha a gyermek fejlődésében
lemarad, képességei fejletlenek, tapasztalatai, élményei szegényesek, vagy ha a sikeres
játékhoz a játékszerrel való manipulálásra van szükség. Jelentkezik a konstrukciós és
szerepjáték elemeiként is.
Szerepjáték
-

-

megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját
alkalmazkodnak a játék szabályaihoz
képesek lemondani egy-egy játékszerről
vállalják a számukra kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is
tudnak vezetni, játszótársaikhoz alkalmazkodni
képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, érdeklődésük
alapján ábrázolják a felnőttek tevékenységét és különféle kapcsolatait
megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes, közös
tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök
megválasztásában
a játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki

Barkácsolás
-

megszokják, hogy játékidőben bármikor barkácsolhatnak
az elkészített eszközöket felhasználják játékban, dramatizálásban
olyan anyagokat gyűjtenek, amelyek könnyen megmunkálhatók
különböző anyagokat, szerszámokat ismernek meg és használnak
az óvodai játszóházban szerzett élményei megjelennek a csoportban készített
munkáiban

Dramatizálás, bábozás
-

elbábozzák kedvelt meséiket, történeteket
kedvelik a hétköznapi élet figuráit, amelyek alkalmasak saját élményeik eljátszására
az óvónő segítségével bábokat készítenek különböző anyagokból
megjelenítik, eljátsszák kedvelt meséiket, szívesen öltöznek jelmezbe, válnak kedvelt,
mesefigurává
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Építő, konstruáló játék
-

tudnak a játék elemekből játékszereket is készíteni
szerepjáték közben építenek, szerelnek, szerkesztenek, vagy a létrehozott alkotás
hatására képzelik bele magukat különböző élethelyzetekbe
elemekből létrehoznak a valóság tárgyaihoz, játékszerekhez hasonló modelleket
mind igényesebbé válnak alkotásaikkal szemben, az eredményességre törekednek
óvodáskor végén képesek különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására is

Szabályjáték
-

olyan szabályjátékot is szívesen játszanak, amely nagyobb ügyességet, vagy szellemi
erőfeszítést igényel
képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gyakorlására
figyelmeztetik egymást a szabályok betartására
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Munka jellegű tevékenységek
A személyiség fejlesztés fontos eszköze a munka, és a munkajellegű játékos tevékenység. A
munka során a gyermek valamilyen célt, előre meghatározott feladatot old meg. Célra
irányuló tevékenység, mely többnyire külső irányítással folyik.
Az óvodapedagógus feladatai:
 támaszkodjék a munka játékkal megegyező sajátosságaira
 erősítse a munkára késztető indítékot a gyermekben
 ismertesse meg velük az egyes munkafolyamatokat, azok részmozdulataival együtt,
az
adott munka eszközeit, célszerű használatát
 teremtse meg a gyermekek számára életkorukhoz, erejükhöz mért
munkalehetőségeket
 az egyes munkafajtákat fokozatosan vezesse be
 szervezze meg a munka állandósságát és folyamatosságát
 erősítse a gyermekekben a munka szükségességének érzését, nélkülözhetetlenségének
felismerését
 az óvoda lehetőségeit figyelembe véve adjon a gyermekeknek tartalmilag gazdag,
változatos feladatokat
 biztosítsa a legalkalmasabb eszközöket a munkavégzéséhez
 tegye lehetővé, hogy a gyermekek az általuk különösen kedvelt munkafajtákban
elmélyülhessenek
 tudatosítsa a gyermekekben, hogy a naposi munka végzése nélkülözhetetlen a csoport
számára
 éreztesse, hogy a munka eredménye akkor tökéletes, ha pontosan, alaposan, a
szabályoknak megfelelően végzik
 az elvégzett munka értékelése, személyre szabott legyen, és a pozitív megerősítést
kell, hogy szolgálja.
 szoktassa a gyerekeket a fegyelmezett, kitartó munkavégzésre
 vonja be a gyermekeket játékjavító munkákba, a csoportszoba díszítésébe,
rendezésébe
 fordítson különös gondot a más csoport, vagy az egész óvoda érdekében végzett
munkára
 biztosítson a gyermekek számára megfelelő eszközöket a kerti munkához, növény és
állat gondozáshoz
 minden évszakban folyamatosan vonja be a gyermekeket az udvar, kiskert és
sziklakert gondozásába
 biztosítsa a gyermekek számára azt, hogy életkori sajátosságainak megfelelően,
egyéni
fejlődési ütemben végezhessék a munkát
 a munka nevelőértékének felhasználásával segítse a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek beilleszkedését
 szervezze meg az óvoda környezeti neveléséhez kapcsolódó munkatevékenységeket
(pl.: Madarak, fák napja – faültetés, kertrendezés, szülőkkel közös virágültetés stb.)
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A gyermek tevékenységei











önkiszolgáló munkát végez
naposi munkát végez, mely nélkülözhetetlen a közösség napirendjében
alkalomszerű munkát végez, mely időről időre szabályosan ismétlődik
részt vesz a környezet rendjének biztosításában
körülményektől függően az óvónő által megbízatásokat teljesít
ünnepekre, különleges eseményekre tárgyakat készít, a terem díszítésében részt vesz
játéksarok kialakításában segít
hozzájárul a növények, kisállatok gondozásához
megfigyeli a munkája során létrejövő változásokat az udvaron és a csoportban
környezetismereti neveléssel összefüggő munkát végez
az évszakoknak megfelelő tevékenységeket végez: csíráztatás, rügyeztetés
veteményeskert, sziklakert virágoskert gondozása, fű gereblyézése, hósöprés, homok
fellazítása

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
Naposi munka
-

-

a felelősök önállóan megterítik az asztalt, beviszik az étkezéshez szükséges
eszközöket, esztétikusan elrendezik azokat az asztalon, majd étkezés után leszedik az
asztalt
a felelősök egyéb feladatai olyan mértékben növekednek, amilyen mértékben az
óvónő szükségesnek tartja

Alkalomszerű munkák
-

részt vesznek a csoportszoba átrendezésében
vigyáznak a csoportszoba rendjére, helyére teszik a kint felejtett eszközöket
segítenek a terem díszítésével kapcsolatos teendők elvégzésében
részt vesznek a játékszerek tisztításában, csoportszoba takarításában
minden olyan területen segítenek, ahol erre szükség van
segítenek az évszakonként változó munkákban, pl. levél- és hósöprés, gereblyézés,
virágültetés, stb.
részt vesznek a növények gondozásában, rendezésében, termések gyűjtésében
megtanulják, mit, hol, mikor gyűjthetnek
részt vesznek a virágoskert, sziklakert kialakításában, szépítésében
segítenek az udvar, az óvoda környezetének rendben tartásában, szépítésében
segítenek az akvárium tisztításában, az állatok gondozásában
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A tevékenységekben megvalósuló tanulás
Az óvodáinkban a tanulás folyamatos, utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le
az ismeretszerzésre. Így az az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és
szimulált környezetben, kirándulásokon és kötetlen tevékenységekben valósul meg.
Nevelőtestületünk a tapasztalatszerzési folyamat megszervezésével és irányításával
kapcsolatban a következő elveket fogalmazta meg:
-

-

-

-

a problémaszituáció szellemi aktivitásra ösztönözze a gyermekeket
az óvónő a gyerekek kérdéseire, megjegyzéseire építve vezesse a tapasztalat- és
ismeretszerzés folyamatát
az óvónő legyen érdeklődő a megismerés tárgya iránt, mert érdeklődését csak így
tudja átvenni a gyermek csoport
az óvónő segítse elő, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék,
ezért a gyerekeket egyéni fejlettségüknek megfelelően differenciált feladatadással
késztesse sokoldalú tevékenységre
a játékosság, mint alapelv a tanulás egész folyamatában érvényesüljön
az óvónő építsen a gyermek már meglévő tapasztalataira, élményeire
a gyermeki tevékenységben biztosítsa a felfedezés örömét, miközben személyre
szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermekeket.
az újabb tapasztalatok, és az ismeretszerzés tervezésénél az óvónő ügyeljen arra, hogy
az újak szorosan kapcsolódjanak a már meglévőkhöz, tartalmuk fokozatosan
mélyüljön, bővüljön
az óvónő törekedjen arra, hogy a lehető legtöbb tevékenység folyjék a természetben,
így a gyerekek a tárgyakat, jelenségeket nem kiragadva, hanem a természeti
környezetükben ismerhetik meg
a tanulási folyamatban az óvónő törekedjen a komplexitásra, vagyis egy-egy ismeret
sokoldalú megközelítésére, feldolgozására
az óvónő olyan tanulási légkört alakítson ki, melyben biztosított a sikerélmény,
amelyben feloldódnak a szorongások, és amelyet az egymás elfogadása jellemez

A megismerés lehetséges formái óvodánkban
-

az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás (szokások
alakítása)
a spontán játékos tapasztalatszerzés
a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
a gyakorlati probléma és feladatmegoldás
az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben megvalósuló tanulás

23

A Miskolci Belvárosi Óvoda, a Katowice úti Sport Tagóvoda és a Kassai úti Tagóvoda
Helyi Pedagógiai Programja
A tevékenységben megvalósuló tapasztalatszerzés minden korcsoportban kötetlen formában
zajlik, ez alól csak a mozgás kivétel, ami minden életkorban kötelező foglalkozások
keretében valósul meg.
Nevelőtestületünk elismeri mind a négy munkaforma létjogosultságát, hiszen a
személyiségfejlesztés elősegítése érdekében ugyanúgy szükség van az egyéni, a páros, a
mikro csoportos munkaformákra, mint a frontális formára is. Itt meg kell jegyeznünk, hogy
mindezek ellenére elsősorban az egyéni képességfejlesztést, valamint a mikro-csoportos
munkaformát tartjuk döntően fontosnak, ahol minden gyermek egyéni ütemben haladhat, és
önállóan tevékenykedhet.
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Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelvi- kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét,
eredményes
megvalósítása
hozzájárul
a
gyermek
személyiségének
teljes
kibontakoztatásához, az iskolai képességek megalapozásához.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

-

-

teremtsen olyan óvodai légkört a gyermekek számára, amelyben gátlás nélkül,
szívesen szólalnak meg
tudatosan és folyamatosan figyelje meg a gyermekek beszédét, hogy megismerje azt a
beszédszintet, amelyről elkezdheti a csoport, illetve az egyes gyermekek fejlesztését
ismerje meg a család anyanyelvi kultúráját, figyeljen a családban esetleg előforduló
beszédhibákra, nyerje meg partnerként a családot a gyermek anyanyelvi nevelésében
ismerje fel a gyermeknél a különböző beszédhibákat, szükség esetén irányítsa őket
óvodánk logopédusához
segítse elő – családokkal való szorosabb kapcsolattartás révén is – a logopédiai
kezelésre járó gyermekek fejlesztésének eredményességét
foglalkozások során, de azon kívül is törekedjék a gyermekek szóbeli aktivizálására,
tekintse fontos feladatának, hogy a gyermekek valamennyi kérdésére választ adjon,
ugyanakkor saját kérdéseit érthetően, pontosan, egyszerűen fogalmazza meg
vegye figyelembe, hogy a verbális és nem verbális kommunikáció nemcsak
kiegészíti, megerősíti egymást, hanem a nem verbális eszközök helyettesíthetik is a
nyelvi kifejezéseket, sőt ellent is mondhatnak azoknak
ösztönözze a gyermekek verbális és nem verbális megnyilvánulásait
használja ki a kommunikációs képességfejlesztés valamennyi területét: a spontán
helyzeteket, a kifejezetten fejlesztés céljából szervezett tevékenységeket illetve a
dominánsan nem e célból szervezett tevékenységek kommunikációs képességfejlesztő
hatását
ösztönözze a gyermekeket a folyamatos, összefüggő, megfelelő tempójú és erősségű
beszédre, a tiszta artikulációra differenciált fejlesztéssel segítse elő mind a
beszédében gátolt, mind a kiemelkedően gazdag szókinccsel rendelkező,
választékosan beszélő gyermek beszédkészségének fejlődését
tekintse a bábjáték és drámajáték elemeit az anyanyelvi nevelés egyik legfontosabb
eszközének

A gyermek tevékenységei:
-

társaival közös játéktevékenységekben vesz részt, e közben elsajátítja és használja a
különféle kifejezéseket, nyelvi fordulatokat
az óvónő utasításait megérti, követi
a mindennapi óvodai életben udvariassági formákat gyakorol
a felnőttekkel, társaival a beszéd által is kapcsolatteremtésre törekszik
felnőt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatában metakommunikációs eszközökkel
is kifejezi magát
odafigyel és megérti környezete metakommunikációs jelzéseit
a különféle események kapcsán kérdéseket tesz fel, kérdésekre választ ad
foglalkozások alkalmával gondolatait megfogalmazza, közli
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-

egyéni élményeit elmondja a felnőtteknek, társainak
az óvodai élet minden tevékenységében kommunikál

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

folyamatosan, érthetően kommunikál, beszél
képes gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, megfelelő tempóban
és hangsúllyal kifejezni
aktívan használja a már meglévő szókincsét
helyesen használja a névmásokat, névutókat, az igeidőket és igemódokat
végig tudja hallgatni az óvónőt, társait, megérti mások beszédét
tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat
beszédét a személyiségének és a helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő
természetes gesztusokkal, arcjátékkal kíséri

Verselés, mesélés
Az érzelmi biztonság megadásának, s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei a
mese és a vers.
A nevelőtestületünk az irodalmi neveléssel kapcsolatban a következő elveket fogalmazta
meg:
-

az óvónő törekedjen csoportjának sajátságos mesemondó, verselő szokásainak,
szertartásainak (pl. gyertyagyújtás stb.) kialakítására
ösztönözze az ahhoz kedvet érző gyermekek önálló vers és mesemondását, bátorítsa a
visszahúzódó, nehezen feloldódó gyermeket is
törekedjék az óvodás korosztálynak megfelelő igényes, értékes mesék, versek népi
mondókák, népmesék megismertetésére, amely emberi kapcsolatokra tanít, erkölcsi
tartalma van, belső indulati élményeket, érzelmeket közvetít

Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

az óvodapedagógus nyugodt feltételek megteremtésével segítse elő a meséléshez,
verseléshez szükséges hangulat kialakulását
olyan meséket, verseket válasszon ki, amelyek nyelvileg tiszták, esztétikailag
értékesek
az irodalmi anyag összeállításánál elsősorban a magyar népmesékből, magyar költők
verseiből válogasson, kiegészítve a klasszikus, nemzeti etnikai, migráns és a kortárs
irodalmi művekkel.
a vers- és meseanyag kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a gyermekek az
életkoruknak megfelelő irodalmi élményben részesüljenek
lehetőség szerint naponta többször kezdeményezzen verset, mesét a gyermekek
kérésének, érdeklődésének megfelelően
fontos feladata az ismétlések megfelelő gyakorisága a gyermekek szabad
választásához, igényéhez igazodva
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-

úgy adja elő a meséket, verseket, hogy abban a beszéd zenei elemei érvényesüljenek
beszélgessen a szülőkkel az otthoni mesélés fontosságáról, igény szerint nyújtson
segítséget az értékes gyermekirodalom kiválasztásában
személyes jelenlétén kívül eszköz és hely biztosításával is segítse elő, hogy a
gyermekek az ismert meséket, verseket dramatizálhassák
tegye lehetővé a gyermekek számára a gyermekkönyvek hozzáférhetőségét, az
azokban való önálló, zavartalan elmélyülést

A gyermek tevékenységei:
-

a beszoktatási időszakban az óvónő mondókázását, mesélését hallgatja, barátkozik e
közben az új helyzettel, felnőttekkel, társaival
játék időben kedve szerint egyedül, vagy csoportosan óvodai, vagy otthonról hozott
könyvet nézeget, beszél, mesél a kép alapján
az óvodai élet bármely napszakában szívesen hallgatja az óvónő meséit
kedvelt meséit dramatizálja, illetve bábjátékában megjeleníti

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

az óvónő által elmondott versek ismételgetésébe önként bekapcsolódik
10-12 mondókát, 6-8 verset megjegyez, 15-20 verset meghallgat az év folyamán
várja, kéri a mesemondást, segít a feltételek kialakításában
csendben, figyelmesen hallgatja a mesét
kedveli a folytatásos meséket, meseregényeket, azok szálait össze tudja kötni
játék közben ismételgeti az ismert mondókákat, verseket
ismert és kedvelt mesei motívumot dramatizál, báboz, lerajzol
a mesekönyvek képeit társaival közösen is nézegeti, mesél a képek alapján
önállóan tud tájékozódni a csoportszoba könyvespolcán, vigyázz a könyvekre.
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Külső világ tevékeny megismerésére
A külső világ tevékeny megismerésének fő feladata, hogy a gyermekekhez közel hozza a
társadalmi és természeti környezet hozzá érzelmileg közel álló jelenségeit, s megalapozza
ezzel a környezetet ismerő, azt okosan alakító és védő személyiség kialakulását.
Nevelőtestületünk a külső világ tevékeny megismerésével kapcsolatban a következő elveket
tartja fontosnak:
-

-

-

az óvónő törekedjen arra, hogy a tapasztalatszerzést lehetőleg természetes
élethelyzetben, a gyermek környezetével kapcsolatos gazdag tevékenységrendszerbe
ágyazva nyújtsa
vegye figyelembe és építsen a gyermek aktivitására, érzelmi dominanciájára,
természetes érdeklődésére a környezet jelenségei iránt
keltse fel a gyermek érdeklődését a természeti és társadalmi környezet iránt, alakítsa
ki pozitív érzelmi beállítódását, a megismerés, befogadás vágyát
vegye figyelembe az egyes gyermekek eltérő élményanyagát, fejlettségi szintjét,
dolgozza ki a gyermekekkel való differenciált foglalkozás módját
fontos, hogy a megismerő tevékenység a gyermek mozgásos aktivitásán alapuljon,
tehát a felfedezésben vegyenek részt az érzékszervek
ennek a nevelési területnek a lényege nem az ismeretnyújtás, hanem az érzelmekre
hatás; fontos, hogy hagyjunk időt rácsodálkozni a természeti jelenségek, tárgyak,
növények, állatok apró csodái
csak olyan témakörök feldolgozása történjen tervezetten, amely a maga valós
környezetében bemutatható

Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

segítse a gyermek legközvetlenebb környezetének, az óvodának a megismerését, a
hozzá való pozitív érzelmi viszony kialakulását
törekedjen arra, hogy az állat- és növényvilág megismerése során a felelős magatartás
gyakorlására is sor kerüljön (téli madáretetés, akváriumi halak)
vegye figyelembe azt, hogy a gyermek a környezettel kapcsolatos élményeit
elsődlegesen az otthoni környezetből hozza, törekedjen összhang megteremtésére az
otthonról hozott ismeretek és az óvodai gyakorlat között
segítse a szülőket abban, hogy megismerjék a gyermek és környezete közötti
kapcsolat fontosságát, felhívva figyelmüket arra, hogy saját szemléletük milyen
nagymértékben befolyásolja gyermekük viselkedését
teremtsen lehetőségeket a környezeti jelenségek alkalmi és folyamatos
megfigyelésére
rendszeresen szervezzen kirándulásokat, törekedjen arra, hogy ezekbe valamennyi
gyermeket bevonja
ösztönözze a gyermekeket arra, hogy észrevegyék a természet szépségeit, védjék,
óvják annak értékeit
környezettudatos magatartásra neveljen

28

A Miskolci Belvárosi Óvoda, a Katowice úti Sport Tagóvoda és a Kassai úti Tagóvoda
Helyi Pedagógiai Programja
-

-

igyekezzék a gyermekeket minél több olyan élményhez juttatni, amely mélyíti
kötődésüket a természethez
törekedjen arra, hogy a tárgyakat, jelenségeket lehetőleg természetes környezetben és
természetes megjelenési formájukban mutassa be, hogy a gyermekek közvetlen
kapcsolatba kerülhessenek velük
heti rendszerességgel szervezzen a korcsoportnak megfelelő élmény- és
tapasztalatszerző sétákat
használja ki a spontán helyzetekből adódó tapasztalatszerzési lehetőségeket
vonja be a gyermekeket óvodánk közvetlen környezetének, udvarának, külső zöld
területének általuk is elvégezhető átalakításába, rendezésébe
ismertesse meg a gyermekeket az óvodánk környezetében található
természetvédelmileg fontos területeivel (arborétum)
szervezze meg a környezeti jeles napokhoz kötődő programokat (pld. Virágültetés a
Föld napján stb.)
keresse a kapcsolatot, a munkáját segítő szervezetekkel, intézményekkel (Vadaspark)

A gyermek tevékenységei:
-

ismerkedik közvetlen környezetével, az óvodával, annak dolgozóival, munkájukkal
természetes környezetben ismerkedik több állattal, növénnyel (Vadaspark, arborétum)
udvari játéka során megismeri a különféle növényeket, alkalmazkodik a környezethez
egyéni fejlettségének megfelelően bekapcsolódik óvodánk környezetvédő- és alakító
munkájába
figyelemmel kíséri a növények fejlődését természetes környezetben és csoportszobai
körülmények között
séták során gyakorolja a gyalogos közlekedés szabályait
megfigyeli az évszakok és a természet évszakokkal összefüggő változásait
megismeri testrészeit, érzékszerveit, azok funkcióit, ismeri ápolásuk fontosságát
közvetlen tapasztalatokat szerez a környezet élettelen tényezőinek, jelenségeinek
vizsgálata során
rendszeresen játszik környezeti játékokat
környezeti jeles napok alkalmával rendszeresen kirándulásokon vesz részt

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

ismeri közvetlen környezetét
környezetükben szerzett tapasztalataikat, élményeiket érthetően fejezik ki
a tárgyak, jelenségek közötti feltűnő összefüggéseket felismeri
felismeri a napszakokat, ismeri a hozzá kapcsolódó tevékenységeket
különbséget tud tenni az évszakok közt, ismeri az egyes évszakok jellegzetességeit
gyakorlott az elemi gyalogos közlekedési szabályok betartásában
ismeri, és felnőtt kísérettel használja a városi közlekedési eszközöket, ismerete van
egyéb járművekről is
meg tudja nevezni testrészeit, ismeri az érzékszervek funkcióit, védelmét
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A külsővilág világ tevékeny megismerése matematikai tapasztalatszerzéssel
A környezet megismerése során a gyermek matematikai tartalmú tapasztalatoknak és
ismereteknek is a birtokába jut.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

az óvónő teremtsen olyan helyzeteket, ahol szerepe van az önálló feladatmegoldásnak
matematikai téma kiválasztásnál mindig építsen a gyerekek érdeklődési körére,
fejlettségi szintjére, meglévő ismereteire
az eszközök megválasztása legyen változatos, az eszközök kiválasztásánál legyen
szempont a matematikai tartalom, és a gyermekek érdeklődése, de sohase legyen túl
sok, vagy öncélúan érdekes az eszköz
az óvónő alkalmazkodjon a gyerekek egyéni tempójához, a cselekvő
tapasztalatszerzéshez mindenki számára biztosítson elegendő időt
az óvónő, a probléma felvetése, a módszerek és eszközök megválasztása, a
tevékenységek megtervezése, a segítés tartalma és módja, az eredmények megítélése
során tartsa szem előtt a gyermekek egyéni különbségeit
a problémahelyzetek felvetésénél igen fontos, hogy az óvónő pontosan fogalmazzon
az óvónő pontos, szép beszéde legyen minta
törekedjen az óvónő arra, hogy a problémahelyzet és a probléma megoldására
irányuló tevékenység önmaga is motiváljon

A gyermek tevékenységei:
-

játékok során eszközöket válogatnak szét, rendeznek sorba
mozgás közben, tükör előtt tapasztalatokat szereznek a téri viszonyokról
építő és konstruáló játékuk során tapasztalatokat gyűjtenek hosszúság, magasság,
nagyság viszonylatairól
ábrázoló tevékenységek során ismereteket szerez síkmértani formákról

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
a gyerekek képesek megérteni az óvónő kérdéseit, követni gondolatát
képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatások folytatására, sorba rendezés
kiegészítésére, saját szempontú válogatás, sorba rendezés végzésére
- értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatban az
összehasonlítást kifejező szavakat
- részt tudnak venni mennyiségek összemérésében, alkalmi egységgel való mérésben,
párosításban
- másolással képesek megépíteni a mintával megegyező elemekből, de színben, és
nagyságban eltérő részekből kirakni térbeli és síkbeli alakzatokat
- értik és követni tudják az irányokat, illetve helyesen használják a helyeket kifejező
névutókat.
-
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Mozgás
A tornának, játékos mozgásoknak teremben és szabadlevegőn, eszközökkel és eszközök
nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell
biztosítani, 5-35 perces mozgás keretében.
A nevelőtestületünk a mozgással kapcsolatban a következő elveket fogalmazta meg:
-

-

az óvónő tartsa szem előtt, hogy a testi nevelés folyamatában a megfelelő mozgás és
pihenés nélkülözhetetlen a gyermek egészséges fejlődése szempontjából
juttassa el a gyermeket – az óvoda természeti adottságait, udvari tornaeszközeit
igénybe véve – olyan szintre, amely megfelelő állóképességet, gyors reagáló
képességet, kellő izomerő fejlettséget biztosít számukra
teremtse meg annak lehetőségét, hogy a gyakorlatokat ki-ki a saját szintjén hajtsa
végre
alakítsa ki a gyermekekben az egészséges versenyszellemet, társuk iránti tiszteletet,
kudarctűrő képességet,
ébressze fel a gyermekek versengési vágyát, erősítse a csapatokon belül az
összetartozás érzését, a győzni akarást
törekedjen arra, hogy az óvoda aktív sportéletébe a szülőket is bevonja, elősegítve
ezzel az egészséges szemléletmód alakulását

Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

az óvónő vegye figyelembe, hogy a mozgásra, mozgásfejlődésre, az óvodán belül és
kívül bárhol lehetőség adódhat
a testnevelés eszközével mozdítsa elő a test egészséges fejlődését a gyermek mozgásés játékigényének kielégítését
tartsa szem előtt, hogy a testnevelés legértékesebb része a játék
szervezze a foglalkozások nagy részét a szabadban
szükség esetén tegyen javaslatot a szülők felé, hogy gyermekük vegyen részt
szakemberek által irányított szervezett foglalkozásokon
különböző mozgások elsajátítása folyamán a meglévő sporteszközök, szabadtéri,
csoportszobai lehetőségek figyelembe vételével tervezzen
építsen a gyermekek mozgás tapasztalatára, játékos kedvére
az óvónő teremtsen lehetőséget arra, hogy a vegyes csoportba járó, nagycsoportos
korú gyermekek olyan játékokat játszhassanak, feladatokat végezhessenek, amely a
kicsik mellett nem valósítható meg
sportnapon biztosítsa a mozgásos játékhoz szükséges balesetmentes eszközöket,
tornaszereket és a megfelelő helyet, hogy óvodánk e fontos eseménye zavartalan,
örömteli, élmény gazdag legyen a gyermekek számára
a sportnap lebonyolításakor biztosítson olyan mozgás lehetőségeket, amelyek során a
gyermekek képesek a versengésre, csapatmunkára, sporttevékenységre
valósítsa meg az erkölcsi nevelés és érzelmi nevelés feladatait (pl. eszközök
megbecsülése, egymásra odafigyelés, akarati tulajdonságok fejlesztése)
tegye lehetővé a csoportszobában a szabad mozgásos játékokat (hely, eszköz)
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A gyermek tevékenységei:
-

természetes mozgásokat végez az óvoda bármely területén (pl. dombon csúszik,
kúszik, hóembert épít, szánkózik, csúszkál dombos és sík területen)
futó-és fogó játékokat, szabályjátékokat és labdajátékokat játszik
különböző testhelyzetekkel ismerkedik
részt vesz óvodánk hagyományos sportnapján
óvodánk gazdag eszköztárával különféle mozgásfejlesztő játékokat végez, az
elsajátított mozgásformákat változatos helyzetekben gyakorolja (pl. trambulinon
ugrál, füleslabdával, ejtőernyővel játszik stb.)

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
-

teljesítőképessége növekszik, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő
ritmusúvá válik
mozgástapasztalatai az egyensúlyozásban, ugrásban növekednek
cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak
tér és időtájékozódó képességük fejlődik
megszeretik és igénylik a mozgást
mozgása összerendezett, harmonikus, mozgáskoordinációja, finommotorikája
megfelelő
nagyobb erőkifejtésre képes
a mozgások végrehajtása gördülékeny, könnyed, pontos
egyéni-, csoportos-, sor- és váltóversenyt játszik az óvónő segítségével
megérti az egyszerű vezényszavakat
a természetes járást ütemtartásos járással váltakoztatja
képes a járás, futás gyors irányváltoztatására
állórajtból kiindulva 20-30 m-t fut
6-8 lépés nekifutással tetszés szerinti akadályt átugrik
ugrásukat a talajéréskor fékezni tudja
kislabdát hajít távolba
labdát vezet helyben, járásban és futás közben
a labdát biztonsággal kezeli
megtapasztalja a küzdeni vágyást, a győzni akarást, a kitartást, valamint a nagy
közösséghez való tartozást
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti
a zenei anyanyelv kialakulását.
Nevelőtestületünk a zenei neveléssel kapcsolatban a következő elveket fogalmazta meg:
-

az óvónő vegye figyelembe a gyermekek egyéni zenei képességeit, eltérő
élményanyagát, otthonról hozott sajátos zenei kultúráját
érvényesítse a fokozatosság elvét a dalanyagok és a képességfejlesztő feladatok
kiválasztásánál
a komplexitást szemléletnek kezeljük, így dalaink, játékaink kapcsolódnak a
környezet megismeréséhez, meséhez, vershez
a gyermekek megfelelő mozgásfejlődését a sikeres mozgások többszöri ismétlése és a
szeretetteljes óvónői magatartás biztosítja
fontosnak tartjuk a közös éneklés során az összetartozás örömét, a vidámság
érzésének erősítését, kifejezését

Az óvodapedagógus feladatai:
-

az óvodapedagógus szervezze úgy az óvodai életet, hogy a gyermekek gyakran
juthassanak zenei élményekhez spontán és szervezett formában is
tudatos, tervszerű fejlesztéssel érje el, hogy a gyermekek zenei ízlése formálódjon,
zenei hallásuk, ritmusérzékük, mozgáskultúrájuk, zenei emlékezetük fejlődjön
ismertesse meg a kortárs- és a kisebbségi zene hangzásvilágát.
segítse elő, hogy a gyermekek örömmel, érzelmi gazdagsággal, lehetőleg tisztán
énekeljenek
támaszkodjon a gyermekek otthoni, egyéb spontán szerzett zenei élményeire
oldott, derűs légkör megteremtésével segítse elő a gyermekek játékos zenei
alkotókedvének kibontakozását
folyamatos önművelődéssel és önképzéssel érje el, hogy a gyermekeket mindig
színvonalas, életkoruknak megfelelő, változatos zeni élményekben részesítse
tegye lehetővé, hogy a szülők megismerjék a dal és mondóka anyagot
az életkornak megfelelő népi dalosjátékok megismerésével segítse elő a
hagyományok továbbélését
fordítson gondot a dalokhoz kapcsolódó mozgásanyag megtervezésére, válasszon ki
több olyan dalosjátékot, amelyekben a táncos mozgásokon van a hangsúly

A gyermek tevékenységei:
-

a gyermek játékidőben dalosjátékokat kezdeményez és szervez
bábjáték során a bábot énekelteti, mozgatja
a csoport kialakult szokásrendszerének megfelelően ünnepi alkalmakkor társaival
énekel
udvari játék során énekel, dalosjátékokat szervez
szerepjátékába mozgásos, táncos elemeket sző
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-

otthonról hozott zenei élményét az óvodában szívesen előadja

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

a hat hangterjedelmű dalokat tisztán, szép szövegkiejtéssel énekli
a mondókák, dalok tempóját a természetes járásnak megfelelően érzékelteti
egyszerű dallammotívumokat tisztán énekel vissza
szöveg nélkül, zümmögve, vagy játékos szótagokkal énekel ismert dalokat
felismeri a magas és mély éneklés közötti különbséget, tud magasan, mélyen énekelni
ismeri a halk és hangos közötti különbséget, tud halkan, hangosan énekelni, beszélni
felismeri a dallamot dúdolásról, hangnemről, motívumról
felismeri a természet, környezet hangszíneit
megkülönbözteti az egyenletes lüktetést a dal ritmusáról
ismert dalokat, mondókákat ritmus alapján is felismer
szöveges ritmusmotívumot visszatapsol
az egyszerű, táncos mozgásokat képes megformálni
térformákat tud kialakítani az óvónő segítsége nélkül is
ismeri és használja a különböző óvodai ritmushangszereket
a bemutatott dalt, zenét érdeklődéssel hallgatja
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Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka különböző fajtái, a
műalkotásokkal való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiség fejlesztésének.
Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és
a tehetségek bátorítására.
Nevelőtestületünk a következő elveket fogalmazta meg:
-

-

maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, nem a mű, nem az eredmény
az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek egyéni manuális képességeit, a
fejlődés egyénenként változó ütemét, a gyermekek eltérő élményi hátterét; nem kell,
és nem is lehet egy szintre hozni a gyerekeket
biztosítsa a szabadidős, illetve kötött ábrázolás tárgyi, hangulati feltételeit, a minden
gyermek fejlődését belülről serkentő motiválását
segítse elő a gyermekek önálló ábrázolási törekvéseit, alkotókedvük, önbizalmuk
megerősítését

Az óvodapedagógus feladatai:
-

-

-

az óvónő alapvető feladata, hogy lehetőségei közül a lehető legtöbbet használja ki a
gyermekek fejlesztése érdekében
átgondolt tervezéssel, a csoport sajátosságainak figyelembevételével alakítsa úgy a
csoportszobát, hogy az esztétikus, praktikus legyen
teremtse meg a csoportszobában a különböző ábrázoló tevékenységek gyakorlásának
feltételeit
ismertesse meg a gyermekeket a különböző anyagokkal, az ábrázolás és konstruálás
egyszerű munkafogásaival, technikai alapelemeivel
alakítsa ki a gyermeknél az eszközök használatának, karbantartásának szokásait, a
munkaszervezés képességét
segítse a kezdeményező, kreatív magatartás érvényre jutását, teremtse meg ennek
hangulati, környezeti és eszközbeli feltételeit
a gyermek tágabb környezetéből válassza ki mindazt, ami érdemes arra, hogy a
gyermek jobban megfigyelje, emlékezetébe vésse, e közben késztesse a gyermekeket
a jelenségek formai, színbeli tulajdonságainak megfigyelésére
személyes példamutatással alakítsa ki a gyermekekben az igényt a környezetük
formálására, rendjének, esztétikumának megteremtésére
teremtsen oldott csoportlégkört, melyben az óvónő a gyermekek legegyszerűbb
produktumának is tud örülni és a gyermekek is észreveszik egymás munkáját
teremtsen alkalmat sok apró résztevékenységből álló, mikrocsoportos munkára is,
amikor a gyermekek közösen alkotnak
kezelje értékként a gyermekek produktumát, gondoskodjon minden gyermek
munkájának folyamatos bemutatásáról a csoportszobában és a szülők által látható
helyen is
kísérje figyelemmel rajzolás közben a helyes ceruzafogást
ismertesse meg a gyermekeket értékes műalkotásokkal
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A gyermek tevékenységei:
-

a gyermek óvodába lépéskor firkálgat, homokot formáz, gyurkál, nyomot hagy
ismerkedik az ábrázolás anyagaival, óvónői segítséggel a felhasználási lehetőségekkel
játékidőben kedve szerint épít, rajzolgat, gyurmázik, hajtogat
képeket alakít rajzolással, festéssel, ragasztással, karcolással, nyomtatással papírra,
aszfaltra, homokba
különféle természeti tárgyakat gyűjt, ezeket felhasználja plasztikai munkák
készítéséhez
különböző formák rakosgatásával, sorakoztatásával kisebb-nagyobb térbeli
alakzatokat épít
változatos formákat mintáz agyagból, gyurmából, homokból, hóból
közvetlen környezetét alakítja, díszíti

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:
-

bátor, ötletes az építésben, a téralakításban
élménye, elképzelése, képzetei megjelenítésében többnyire biztonsággal használja a
képi kifejezés eszközeit
színhasználata változatos, érvényesíti kedvelt színeit
formaábrázolása gazdag, többnyire képes hangsúlyozni a legfontosabb
megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat
emberábrázolásában megjelennek a részformák, próbálkozik a legegyszerűbb
mozgások jelzésével is
tud formákat mintázni elképzelései alapján, megfigyelései felhasználásával
fokozott önállósággal tudja alkalmazni a megismert technikákat
önállóan és csoportmunkában is készít egyszerű játékokat, kellékeket, modelleket,
maketteket
önállóan díszít tárgyakat, az óvónő irányításával képes az anyagszerűségre törekvés
szabályait betartani
szívesen vesz részt az óvodai környezet szépítésében, időnként felszólítás nélkül is
észreveszi a tennivalókat
képes az írásmozgatás kialakulásának megfelelően használni a ceruzát
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HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK
Ünnepeink, valamint a jeles napok nemcsak színesítik óvodánk életét, de lehetőséget
nyújtanak a családokkal való találkozásokra, beszélgetésekre is.
A szülők maguk is részesei a különböző tevékenységeknek, ahol együtt alkot a szülő, a
gyermek és az óvónő.
A gyermekek életének jeles napjai:
a gyermekek születés és névnapjainak megünneplése csoportonként történik, az adott csoport
szokásai szerint.
Egyéb ünnepeink:
Az egyes évszakok ünnepeire családias hangulatban hosszasan készülődünk.
Szeptember vége
Mihály napi vásári forgatag óvodánk udvarán.
Október 4.
Állatok világnapja során célunk, hogy erősítsük a gyerekek érzelmi kötődését az álltokhoz
December 6.
Az ünnep formáját minden évben a nevelőtestület közösen határozza meg.
Karácsony
A gyermekek és szüleik által készített díszekkel díszítjük fel a fát. A gyerekek műsora után
nyílt játszó házat szervezünk, ahol a gyerekek szüleikkel együtt birtokba vehetik a
karácsonyra kapott ajándékokat.
Farsang
A gyermekek egyszerű jelmezbe öltözve ünneplik e napot. A hangulatról minden évben egy
zenekar gondoskodik.
Március 15.
A nagycsoportos gyermekekkel a Kossuth, vagy a Petőfi szoborhoz látogatunk zászlókkal,
kokárdával és virággal.
Március 22.
A Víz világnapja alkalmából, olyan programokat és tevékenységeket szervezünk, amelyek
hangsúlyozzák a víz nélkülözhetetlenségét.
Április 22.
A Föld napján óvodánkban hagyomány az udvar virággal történő beültetése, szépítése.
Anyák napja
Az édesanyákat verssel, dallal és ajándékkal köszöntik a gyermekek. Az ünnep formáját
minden évben a nevelőtestület közösen határozza meg.
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Május 11.
Madarak és Fák napján szülőkkel együtt közös kirándulásokat szervezünk, amelynek során a
gyermekek közelebb kerülhetnek a természethez.
Gyerekhét
Minden nap más és más érdekes programmal, valamint változatos tevékenységekkel várjuk a
gyerekeket és szüleiket
Évzáró ünnepség
Helyszíne az óvoda udvara, ahol az iskolába menő gyerekek táncos mozgásos műsorral
készülnek. A búcsúztatás szokásai csoportonként változó.
Egyéb hagyományaink:
Családi Sportnap
Évente egy alkalommal minden csoport és a gyermekek szülei versenyjátékok és játékos
feladatok során összemérik ügyességüket. A sportnap lebonyolításához szükséges eszközöket
és a nyereményeket óvodánk Gyermekmosoly Alapítványa támogatja
Bábelőadások
A nevelőtestület minden évben közösen határozza meg, hogy mely programokat színesítse az
óvónők bábjátéka.
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KAPCSOLATTARTÁS A NEVELÉS MÁS SZÍNTEREIVEL
1. Az Óvoda kapcsolata a családdal
2. Az óvoda kapcsolata más intézményekkel
1. Az óvoda kapcsolata a családdal
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele, a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái
változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják
azokat a lehetőségeket, amelyek az óvoda, illetve a család teremt meg.
Nevelőtestületünk feladata e kapcsolattartásban:
-

folyamatos, kezdeményező törekvés a nyílt, őszinte kapcsolat kialakítására a
szülőkkel
a nevelésben az óvoda ismerje el a család elsődlegességét, tisztelje a szülőt
az óvodapedagógus ismerje és fogadja el a család szokás-szabály rendszerét és
tapintatosan befolyásolja az életmód szokásainak alakításában
az óvoda nyitottságának biztosítása, mely által a szülők betekintést nyerhetnek az ott
folyó munkába, gyermekeik fejlődését figyelemmel kísérhetik
az egységes nevelés érdekében törekedni kell arra, hogy a szülők megismerjék
gyermekük életkori sajátosságait
fontos feladat, a szülők pedagógiai, nevelői kultúrájának emelése
a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok figyelemmel kisérése, segítése,
felvéve a kapcsolatot, a munkánkat segítő megfelelő szervezetekkel
etnikai kisebbséghez tartozó családok nevelőmunkájának segítése
a gyermeki jogok ismertetése és értelmezése a szülők körében
olyan közös programok szervezése, amelyek lehetővé teszik, hogy a mindennapi
kereteket túllépve megismerhesse egymást a szülő és a nevelő
gyermek-szülő-pedagógus kapcsolat erősítése a családok egésze számára szervezett
programokkal
Helyi Pedagógiai Programunk folyamatos ismertetése a szülőkkel
az óvodapedagógus körültekintő tájékozódása az egyes gyermekekről, illetve
tájékoztatás a gyermekről a szülő felé

A kapcsolattartás módja, formái:
-

naponkénti párbeszéd: lehetőséget ad a kölcsönös érdeklődés kifejezésére,
tájékoztatásra
nyitott játékdélután: a szülők bekapcsolódhatnak a gyermekeik minden napi óvodai
életébe, játékába
szülői értekezletek: jó alkalmak arra, hogy a szülők megismerkedhessenek egy-egy
nevelési területtel, vagy egyéb kérdés, probléma megbeszélésére is. Szülői
értekezleteket évente legalább kétszer tartunk, de külön szervezünk tájékoztatást az
újonnan érkező és az iskolába készülő gyermekek szüleinek is.
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-

-

Szülői Szervezeti gyűlések: intézménnyel kapcsolatos, óvodai szintű programok
szervezésének és lebonyolításának megbeszélése, szülők véleményének
meghallgatása
Szülők fóruma: itt általában hasonló érdeklődésű vagy problémákkal küzdő szülők
találkoznak; a beszélgetést, vitát mindig szakember irányítja, segíti
Ünnepek: az óvoda és a szülők együttműködésüknek erősödését segítik, hiszen a
szülők a gyermekekkel és az óvoda dolgozóival együtt osztozhatnak az ünnep
örömében

2. Az óvoda kapcsolata más intézményekkel
Az óvoda kapcsolatot tart
a) az óvodába lépés előtt a bölcsődével
b) az óvodai élet alatt a nevelést segítő pedagógiai szakszolgálat és közművelődési
intézményekkel
c) az iskolákkal.
a) A bölcsődével a kapcsolattartás azért fontos, mert így válik folyamatossá az óvodába való
átmenet a gyermekek számára megrázkódtatás nélkül.
b) A nevelést segítő szakszolgálat és a közművelődés intézményei:
-

-

-

a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítenek a problémás gyermekek
vizsgálatában, az iskolaérettség megállapításában
az orvos és védőnő óvodánk gondozási, testi nevelési feladatainak megoldásában
nyújt segítséget azzal, hogy a gyermekeket időszakonként megvizsgálják, bizonyos
betegségek korai felismerését lehetővé teszik
az óvodában működő logopédiai szakrendelés lehetővé teszi, hogy a
beszédkorrekciót, a hangképző szervek fejlesztését az arra rászoruló gyermekeknél
minél korábban elkezdjük
a Családsegítő Szolgálat elsősorban a veszélyeztetett családokban élő gyermekek
nevelésében tud segítséget nyújtani
folyamatos a kapcsolatunk a gyermek műsorokat előadó művészekkel,
a könyvtárt, múzeumokat folyamatosan látogatjuk, kihasználva ezek fejlesztő hatását,
a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésére

c) A nagycsoportos óvodásaink zavartalan átmenete megkívánja a környező iskolákban folyó
nevelő-oktató munka kölcsönös megismerését, összehangolását és a folyamatos
együttműködést. Szülői értekezletekre meghívjuk az iskolák pedagógusait.
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TEHETSÉGGONDOZÁS
Gyermektánc
A foglalkozásokra hetente egy alkalommal kerül sor. A gyermektánc magában foglalja a
klasszikus balett elemeket, a láb és tartásjavító elemek rendszeres gyakorlását, valamint
játékos formában történő tánckoreográfiák elsajátítását igényesen válogatott klasszikus,
modern és filmzenékre.
Játékos angol nyelv
Az angol nyelv tanítását óvodánkban e területen módszertanilag képzett óvodapedagógusok
végzik szervezett foglalkozás keretében hetente egy alkalommal, de a mondókák, dalok
ismételgetése beépül az angolos csoportok mindennapjaiba is. Célja a játékosságra épülő
angol nyelvű ismeretszerzés megszerettetése.
Mozgás
A különórákat szakképzett, diplomás óvónő végzi heti egy alkalommal, kezdő és haladó
csoportokban. Célja, hogy segítséget nyújtson a rendelkezésre álló modern tornaeszközök
felhasználásával a mozgás megszerettetésében és a gyerekek nagy mozgásigényének
kielégítésében.
Játékos anyanyelvi nevelés
A különórát szintén szakképzett, diplomás óvónő vezeti heti egy alkalommal. Célja a
gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása a drámajáték, dramatizálás és színjátszás
eszközeivel.
Zeneóvoda
Szakképzett diplomás óvónő vezeti heti egy alkalommal. Célja az idejáró gyermekek zenei
ízlésének, esztétikai fogékonyságuknak formálása, zenei képességük, mozgáskultúrájuk
fejlesztése.
Énekkar
Óvónők vezetik heti egy alkalommal. Énekkarunk immár 10 éve működik kb. 30-35
gyermekkel
Úszás
Mind három óvoda kapcsolatot tart a Kemény Dénes Uszodával, ahol szakképzett edzők
irányítják az oktatást.
Korcsolya
Célja a mozgáskoordináció fejlesztése, edzők segítségével.
Néptánc
Célja a gyermekek ritmusérzékének fejlesztése, és a magyar népzene megismertetése által a
nemzeti identitástudat és a szülőföldhöz való kötődés megerősítése.
Lego robot program
Célja a gyermekek bevezetése az informatika alapjaiba.
Gyermekjóga
Szakember segítségével játékosan fejlesztjük a gyermekek állóképességét, mozgáskultúráját.
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A KATWICE ÚTI SPORT TAGÓVODA FELTÉTEL RENDSZERE
A Katowice úti Sport Tagóvoda Helyi Pedagógiai Programja az óvoda helyi specifikumai
miatt (sport, német nyelvoktatás) eltér a Miskolci Belvárosi Óvoda és a Kassai úti Tagóvoda
Helyi Pedagógiai Programjától.
A Helyi Pedagógiai Programunk elkészítésekor figyelembe vettük az eddig elért
eredményeinket, hagyományainkat, a szülői igényeket s végül, de nem utolsó sorban a
gyermekek életkori sajátosságait. Éppen ezért kiemelt feladatainknak tekintjük:
- az anyanyelvi nevelést,
- a gondozást,
- egészséges életmódra nevelést,
- környezeti nevelést.
Óvodánk 2006. május 11-én – hivatkozva Helyi Pedagógiai Programunk kiemelt feladatára –
a képviselő testület hozzájárulásával felvette a Sportóvoda megnevezést. A Helyi Pedagógiai
Program alapelveit, célkitűzéseit, feladatait továbbra is szem előtt tartva tevékenységünket az
alábbiak szerint bővítettük:
- Kibővítettük szolgáltatásaink körét, a programban rögzített labdajátékok, judó,
korcsolya, úszás és tánc mozgásformák alapjaival ismerkednek meg a
gyermekek.
- Óvodánk 2006 óta rendezi a város összes óvodája számára meghirdetett Ovi
Vándorkupa elnevezésű versenyt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a mozgás
örömét minél többen megtapasztalják, érezzék a benne rejlő közösségformáló
erőt. Sportszervezői tevékenységünk a Generali Arénában rendezett Ovis
Mozgásfesztivállal bővült 2010-ben, melyet a Megyei Tornaszövetséggel
közösen rendezünk.
- A környékbeli lakók számára nyitottá tettük programjainkat, pl. sportnapok,
családi délután.
- Tárgyi feltételeink javultak: megkezdődött a kültéri játékok korszerűsítése, az
udvar balesetmentesítése óvodánk alapítványának segítségével.
Úgy érezzük, hogy óvodánk közössége sokat tehet így a gyermekek nevelése érdekében
és a szülők szemléletének alakításában is. A mindenkori feladatok meghatározását a
tervezés és a megvalósítás sikerességét befolyásolja a gyermeklétszám, a csoportok
korszerinti összetétele s a személyi, tárgyi feltételek megléte.
Személyi feltételek:
A nevelőmunkát 6 csoportban, 12 főállású óvodapedagógus látja el.
Az óvodapedagógusok az alábbi akkreditált továbbképzéseken vettek részt:
- Dyslexia prevenció: 2 fő
- Helyi program készítése: 2 fő
- Innovációs programfejlesztés és vizsgálat az óvodában: 2 fő
- Informatikai ismeretek: 3 fő
- Német nyelvtanfolyam: 4 fő
- Láb- és testtartásjavító tanfolyam: 1 fő
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- Ritmusfejlesztés gyermekkorban: 1 fő
- Pszichológiai és pedagógiai diagnosztika az iskolaérettség megállapításában: 1 fő
- Korszerű mozgásfejlesztés: 3 fő
- Prevenciós szemlélet az egészséges óvodai testnevelésben: 1 fő
- Környezeti, matematikai, zenei képességfejlesztő játékok jelentősége a szervezett tanulásban az
egyéni fejlesztésben:1fő
- Pedagógusi kompetenciák az óvodában: 1 fő
Nevelőmunkánkat segíti:
Konyhai dolgozók száma:

2 pedagógiai asszisztens
6 dajka
1 konyhai kisegítő

A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik.

Tárgyi feltételek:
Az óvodai környezet feltételei jelentősen befolyásolják az óvodai nevelés hatékonyságát, ezért
a lehetőségeket figyelembe véve számba vettük intézményünk jelenlegi tárgyi feltételeit,
eszközrendszerét, amely a kimutatás szerint a következőképpen alakul:
- A csoportszobák berendezési- tárgyai felújítottak, részben újak, köszönhetően a
Bosch cégcsoport támogatásának. A kiegészítő tárgyak, szőnyegek, függönyök az
adott helyen dolgozó óvodapedagógusok ízlését tükrözik, és a szülők segítő
szándékát bizonyítják.
- A játékhoz szükséges eszközök, melyek a szülők és az alapítványunk segítségével
vásároltunk elegendő mennyiségben és állapotban állnak a gyermekek
rendelkezésére.
- Szakmai eszköztár fejlesztése folyamatosan történik.
- Tornaterem felszereltsége gazdag, pályázati pénzből pótoltuk a hiányosságokat,
gazdagítottuk felszereltséget.
- A gépek, technikai berendezések állapota változó.
- Az udvari mászókák felújítása, javítása, pótlása szükséges.
- A sószoba berendezése, felszereltségének állapota új.
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AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
Óvodánkban 6 csoport működik: 6 vegyes életkorú csoport. Egy csoportba kerülnek a
testvérek, a barátok, és így a családias légkörben könnyebbé válik a gyermekek beszoktatása.
Óvodai nevelésünk alapvető keretei
Az egészséges életmód alakítása
A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a kisgyermek
szükségleteinek kielégítését, elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének
megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakulásához és megteremt a
nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. A gondozás a gyermekek fejlődése során egyre
több egészségnevelési elemet tartalmaz. A környezeti tényezők segíthetik, vagy lassíthatják az
öröklött adottságok kibontakozását. Ezért rendkívül fontos, hogy óvodánk feltételrendszere,
szokásrendje, nevelési hatásai segítsék elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelően
legyen képes a környezethez való legoptimálisabb alkalmazkodásra.
A fejlesztés tartalma
Óvodánkban az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, pihenés és
az alvás megszervezésével az ehhez kapcsolódó gyermeki tevékenységekkel és az ezen
alapuló szokások, kialakításával biztosítja az óvodapedagógus a megfelelő életmódot.
A helyes életritmus
Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés
alapfeltétele, ezért ez gondozásunk központi kérdése. A napi életritmus, a rendszeresen
megszokott időben végzett tevékenységek (pihenés, étkezés, egyéb tevékenység) visszahatnak
az életfolyamatokra.
Az óvodapedagógus a gyermekek óvodánkban eltöltött idejét tudatosan, élettani
szükségleteinek figyelembe vételéve tervezze. Tevékenységek és időtartamok a napirendben,
vegyes életkorú csoportok esetén:
Tevékenységek
játék, egyéb szabadon választott tevékenység
előkészület az étkezéshez, étkezés
Öltözés, testápolás
Pihenés
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szept. 1. - máj. 31.
4,25 ó
1,30 ó
1,25 ó
2,30 ó

jún. 1. - aug. 31.
5,45 ó
1,00 ó
1,00 ó
2,00 ó
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Keretjellegű napirendünk:
 Játék, gyermekek fogadása
 Mindennapos mozgás, előkészület a tízóraihoz
 Tízórai, testápolás
 Tevékenységben megvalósuló tanulás
 Egyéb szabadon választott tevékenység, játék
 Öltözködés, játék, séta, kirándulás a szabadban
 Öltözködés, előkészület ebédhez, testápolás
 Ebéd, testápolás
 Pihenés
 Testápolás, előkészület uzsonnához
 Uzsonna
 Játék, egyéb szabadon választott tevékenység

600 - 1000

1000 - 1130
1130 – 1445

1445 - 1800

A helyes életritmust a családdal együtt igyekszünk kialakítani. Ennek érdekében óvodai és
óvodán túli ajánlott napirenddel segítjük a családi nevelést. Javasoljuk a szülőknek, hogy az
étkezések és a pihenés időpontjait a szabadnapokon (hétvége, szabadság, betegség) is célszerű
betartani.
Az étkezéseket folyamatos keretek között szervezzük. Az étkezések időpontja állandó.
A pihenés: valamennyi korosztály számára kötelező. Időben eltérő, alkalmazkodik a
gyermekek egyéni igényéhez, életkori sajátosságaihoz.
A tevékenységek megszervezésének elvi szempontjai vannak: a folyamatosság, a kötetlenség,
a választhatóság, oldott, kellemes légkör megteremtése.
A táplálkozás
A táplálkozás a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele.
Óvodánkban tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére.
Mivel a gyermeknek nemcsak a fejlődését, de a közérzetét is befolyásoló tevékenységről van
szó, az óvodapedagógus ismerje meg a gyermek egyéni étkezési szokásait, kedvelt és kevésbé
kedvelt ételeit, érzékenységét. Szoktassa a gyermekeket a kívánt táplálkozási
követelményekhez. Szorosan működjön együtt a családdal, hetente egyszer szervezze meg
csoportja „vitaminnapját” (zöldség, gyümölcs, ivólé, stb.).
Az étkezések feltételeinek biztosításában maguk a gyermekek is vegyenek részt
(önkiszolgálás, naposi rendszer).
Folyadék (víz) egész nap álljon a gyermekek rendelkezésére. A gyermekek óvodapedagógusok, szülők - süssenek mézest, kalácsot 1-1 jeles ünnep (húsvét, karácsony)
alkalmából, amelyet el is fogyasztanak. Az óvodai ünnepek hangulatát is fokozhatja, ha e
kedves tevékenység hagyománnyá válik.
A tálalásnál az óvodapedagógus vegye figyelembe a gyermekek egyéni igényeit. Csak annyi
ételt kapjon, vagy szedjen a tálból, amennyit jó étvággyal el tud fogyasztani. Azokat a 3-4
éves gyermekeket, akik még nem esznek önállóan, velük szemben ülve egy másik kanállal
segítse az óvodapedagógus. A nehezen rágó gyermekeket megfelelő ételekkel szoktassa
45

A Katowice úti Sport Tagóvoda Helyi Pedagógiai Programja
rágásra. A lassabban evőket ne sürgesse, hagyja, hogy megegyék azt a mennyiséget, amire
szükségük van. A kisétkű gyermekeket az óvodapedagógus ösztönözze, de ne kényszerítse az
étel elfogyasztására. Az étvágytalan gyermekeket ne erőltesse, ne beszélje rá az evésre, hanem
derítse ki étvágytalanságának okát. A betegségből visszatérő gyermekekre különös gonddal
ügyeljen, kísérje fokozott figyelemmel táplálkozását.
Az étkezés megszervezése és kulturált lebonyolítása fontos gondozási feladat. Különös
figyelmet kell fordítani az esztétikus terítésre (textil abrosz, porcelánedények, gyermekkézméretű poharak, kanalak, villák, kések, kosarak, szalvéták biztosítása).
Az ízlésesen terített asztal látványa fokozza a gyermekek étvágyát, egyúttal igényességre,
kulturált viselkedésre készteti őket.
Testápolás
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását rendszeres,
szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakítását szolgálja. A testápolási
műveletek az óvodapedagógus és a gyermekek közötti bensőséges kapcsolat elmélyítését is
elősegítik. A kellemes vagy kellemetlen közérzet a gondozás egyik következménye lehet. A
testi szükségletek kielégítésében az óvodapedagógus bizonyos mértékig az anyát helyettesíti.
Minél kisebbek a gyermekek, annál nagyobb szükségük van a testápolásban a felnőttek
közreműködésére. A kisgyermekek szívesen veszik a nekik nyújtott segítséget. A szeretett
óvodapedagógussal együttműködve alakul ki igényük az önálló testápolásra és így sajátítják
el a műveletek technikáját (fésüli, keféli haját, szappanozza kezét).
Az óvodapedagógus késztesse a gyermeket szükségleteinek, kívánságainak jelzésére, szóbeli
kifejezésére. Törekedjék a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására.
A bőr ápolása elsősorban a gyermekek rendszeres és megfelelő tisztálkodását jelenti. Ha ez
nem kielégítő, akkor az óvodapedagógus négyszemközt beszélgessen el az érintett szülővel a
naponkénti fürdés, a tisztaság jelentőségéről a közösségben történő nevelés szempontjából.
Nyáron az étkezések előtt zuhanyozással frissítjük fel gyermekeinket. Néha egy-egy gyermek
teljes mosdatására is szükség van (bepisilés, székelés). Erre a célra külön nagyméretű
törölközőt rendszeresítsünk.
Az óvodában a gyermekek szappannal, folyóvízben mossanak kezet étkezés előtt, WChasználat után és minden olyan esetben, amikor szükséges (festés, gyurmázás, állatgondozás).
Kéztörlésre a gyermekek saját jellel ellátott törölközőjüket használják.
A gyermekek haját szükség szerint naponta többször is fésüljék, keféljék át saját jellel ellátott
fésűjével. A gyermek haja ne lógjon a szemébe, csattal, gumival rögzítsék, hogy ne zavarja
látásában. Ha szükséges, az óvodapedagógus hívja fel a szülő figyelmét az egészségtelen
hajviselet megváltoztatására.
A gyermekek körmei legyenek ápoltak, tisztítsák körömkefével a szükségnek megfelelően.
A fogmosást gyakorolják az óvodában is étkezések után.
Ügyeljen az óvodapedagógus arra, hogy az orrukba, fülükbe ne dugjanak különböző
tárgyakat, ne piszkálják azt. A helyes orrfúvás és zsebkendőhasználat kialakítását segítse elő.
Óvodánkban a papír zsebkendő használatát vezettük be. A csoportszobában a gyermekek
számára elérhető helyen tároljuk, egyszeri használat után fedett szeméttárolóba dobhatják.
Az óvodánkban kialakult szokásrend lehetővé teszi, hogy a gyermekek szükségletei
kielégítésére bármikor használhatják a WC-t. Számukra a WC-papír elérhető helyen és
mennyiségben található. Az egészséges életmódra nevelés egyik feladata a gyermekek
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rendszeres székletürítésre, vizeletürítésre szoktatása. Helyes, ha a szülők azt a szokást
alakítják ki, hogy erre rendszeresen otthon is sor kerülhessen (szülők tájékoztatása
egészségügyi előadás során).
A gyermek fokozatosan jut el odáig, hogy önmagával, ruházatával, használati tárgyaival
kapcsolatban is igényli a rendet, tisztaságot. Az óvodapedagógus feladata, hogy a
rendetlenséget észrevetesse és megszüntetésébe bevonja a gyermekeket. Ehhez az is
szükséges, hogy maga is ügyeljen a csoportszoba rendjére, tisztaságára és személyes
gondozottságára.
Öltözködési szokások kialakítása
Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de fejleszti a gyermek ízlését,
önállóságát is. A gyermekek óvodai öltözéke legyen kényelmes - könyékig érő ujjú ruhában,
biztonságos fűzős cipőben, pamut zokniban, harisnyában járjanak óvodába. Óvodánkban
váltócipő használata kötelező. Az óvodai ruha, az öltözködés hangsúlyozza a kislányos és fiús
jegyeket.
Az óvodai ünnepélyeken fehér felső és sötét alj viselete ajánlott. Minden gyermek számára
javasolt egy garnitúra tartalék fehérnemű. A tornaruha, szabadidőruha használata kötelező,
amelyet a szülők biztosítanak gyermekük számára, tetszésüknek megfelelően.
Edzés
Az edzés fontos az egészség megőrzéséhez. Elsősorban óvodánk udvara, kertje kínál e
tekintetben jó lehetőségeket: légfürdőzés, tornaruhában végzett testnevelés, játék, séta.
Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a mindennapok során lehetőség szerint a gyermekek
minél több tevékenységet a szabad levegőn végezzenek, mert a levegő, napfény együttes
hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Esős, szeles időben a fedett teraszon
szervezzük a mozgásos játékokat.
Lehetőség van a permetező zuhanyzással történő vizes edzés megvalósítására, hordozható
kerti zuhanyzók telepítésével.
Az időjárás függvényében rendszeresen tervezett kirándulásokat teszünk a Bükkben,
Tapolcán, Lillafüreden.
Mozgás
Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek mozogni, tevékenykedni. További
fejlődésükben az óvodáskor egész időszakában is jelentős szerepet tölt be a mozgás.
Számukra az, az igazán érthető és feldolgozható információ, amit megtapasztalhatnak mozgás
és tevékenység útján. A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a testnevelés
foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek szolgálják,
melyeket részben a gyermekek szabadon választanak, részben az óvodapedagógus
kezdeményezi, szervezi.
A gyermekek az udvaron annyit mozognak, amennyire egyénileg igényük van. Új
mozgásformákat próbálhatnak ki, ezeket kedvükre változtathatják, és egyénileg
gyakorolhatják mind a csoportszobában, mind az udvaron. Így szereznek tapasztalatokat arról,
hogy mire képesek. Mindez segíti őket önmaguk megismerésében, növeli önbizalmukat.
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A 3-4 évesek számára rövidebb, néhány perces mozgásos játékot, míg a nagyok számára
bonyolultabb, önálló kezdeményezésre késztető játékokat szervez az óvodapedagógus.
A mozgásfejlesztő játék az egész személyiség fejlesztésére irányul és nem csak egy szűk
területen (testnevelés keretein belül), hanem az egész napi gyermeki tevékenységbe szervesen
illeszkedik, így az egészséges életmódra nevelés területén is különböző feladatok valósíthatók
meg:
-

a szabadban végzett számtalan tevékenység (torna, sportolás, játék, kirándulás)
fokozza a gyermek edzettségét, teherbíró képességét, segíti fizikai fejlődését,
a rendszeresen és kellemes légkörben végzett mozgás a gyermekek természetes
igényévé válik és beépül szokásrendszerébe.

A mozgásfejlesztés alapvető céljai:
-

A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése és a mozgás
megszerettetése.
A mozgásszint fejlesztése, a mozgástapasztalatok bővítése, gyakorlási lehetőség
biztosítása.
A testi képességek (fizikai erőnlét) fejlesztése.

A mozgásfejlesztés tartalma:
Óvodánk mozgásfejlesztése 4 területen teljesíthető:
-

a gyermek kötetlen, motivált szabad mozgástevékenységének biztosításával,
a konkrét fejlesztést szolgáló mozgással
sportprogramok szervezésével (sportdélután, Ovi Vándorkupa, Mozgásfesztivál)
vízhez szoktatás a Kemény Dénes uszodában

Cél: a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése, a tudatos környezetalakítás (hely,
eszköz).
Mozgás
Napi tevékenység minden korcsoport számára.
A mozgás a gyermekek napirendjében fontos szerepet tölt be. Felfrissíti, edzi őket, elősegíti
testi képességeik fejlődését. Középpontjában a mozgásos játékok és a gimnasztikai
gyakorlatok állnak.
Óvodánk helyi programjában a sporttevékenység meghatározott szabályok szerinti mozgást
jelent, mely ügyességet és szellemi erőfeszítést kívánó időtöltés. Egészséges életmódra
nevelésünk fontos alapja.
A sporttevékenység feladata a gyermekek mozgáslehetőségeinek szélesítése, egészségük
érdekében a rendszeres aktív mozgáshoz való szoktatás. Ezzel elsődleges célunk egy
egészséges életvitel megalapozása és a családi nevelés, a család életmódjának kedvező
befolyásolása jelenleg még csak egyéni igények alapján.
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Feladatok:
-

-

A fizikai állóképesség fejlesztése a fizikai aktivitások keresztül a szellemi aktivitás
előkészítése illetőleg a mozgásos feladatok sikeres megoldása eredményeként az
önértékelés, önbizalom növelése.
A nagy- és finommozgások fejlesztése.
Testséma fejlesztése.
A
problémamegoldások
erősítése
mozgásos
tevékenységgel
elvégzett
feladatmegoldásokkal.
A mozgással kapcsolatos és a mozgáshoz kapcsolható szókészlet fejlesztése.

A mozgásfejlesztés feltételei:
A mozgásfejlesztés feladatainak megvalósításához az óvodapedagógusok teremtik meg a
feltételeket. Frissítő tornánál, testnevelési foglalkozáson és a gyermek szabadon választott
tevékenysége közben (csoportszobában, tornateremben, udvarok).
A csoport berendezéseinél fontos szempont a gyermek életkora és a csoport összetétele.
Ismerni kell a gyermekek mozgásigényét, általános fejlődési tendenciákat. E tényezők
figyelembe vételével kell a helyet és az eszközöket biztosítani.
Hely, eszköz
Minden csoportszobában legyen olyan hely, ahol a gyermekek nagyobb mozgást igénylő
játékot is használhatnak (pl. nagyméretű szőnyegbújáshoz, csúszáshoz).
Az udvaron legyen különböző méretű mászóka, mászórúd, mászókötél, Greiswald
csúszdakészlete, labda, ugrókötél, karika, tornapad, rollerek, biciklik, télen szánkó.
A tornateremben minden eszköz a gyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja:
Greiswald tornakészlet, bordásfal, TINI-KONDI, mászógúla, zsámoly, tornapad, karikák,
labdák, kosárlabda-palánk.
A nyári időszakban az udvaron is álljon rendelkezésükre minden eszköz, amit a
tornateremben használhatnak.
A feltételek biztosítása után fontos, hogy az óvodapedagógus megtanítsa a gyermekeket a
sport és a manipulációs eszközök használatára.
A szabadon választott tevékenység közben célunk az, hogy minden gyermeknek biztosítsuk
azt a mozgáslehetőséget, amit szervezete és idegrendszere igényel.
A gyermekek mozgását az óvodapedagógus csak akkor korlátozza, ha az önmagára vagy
társaira veszélyes lehet, vagy zavarja a többiek tevékenységét.
Pihenés, alvás
A gyermekek alvásszükségletének kielégítése egy része az óvodára hárul. A pihenés és alvás
az óvodás gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap.
Az óvodapedagógus hangulathoz illő mesével altasson. A gyermekek alvási szokásait az
óvodapedagógus tartsa tiszteletben (kendő, kedvenc játéka). Kényelmes ágyakon feküdjenek.
A fektetőkre lepedőt - jellel, huzattal ellátott - takarót, párnát a szülők biztosítanak. Fektetés
előtt a csoportszobát az óvodapedagógus szellőztesse ki. A pihenés, alvás alatti nyugalmat
tartsa fenn, de ne erőszakolja a mozdulatlanságot. Fekvés közben ne kényszerítse a
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gyermekeket meghatározott testtartásra. Igyekezzék a pihenéshez, alváshoz szükséges
kedvező körülményeket minden gyermek számára megteremteni, fenntartani.
Ahol a gyermekek pihennek, alszanak ott csend, és nyugalom legyen. A korábban ébredők
öltözzenek fel, uzsonnázzanak, játszanak, de ne zavarják a még alvókat.
Ha az óvodapedagógus azt tapasztalja, hogy a gyermek fáradt, kialvatlan, tájékoztassa a szülőt
és ő maga is, tájékozódjék a gyermek alvási szokásáról. Ez egészségvédelmi szempontból
fontos.
A gyermekek egészségének védelme, betegségmegelőzési, egészségmegőrzési feladatok
A napközben megbetegedett gyermeket az óvodapedagógus elkülönítve fektesse le.
Állandóan legyen vele felnőtt, aki fokozottan gondoskodik róla, amíg szülei az értesítést
követően el nem viszik.
Fontos, hogy az óvodapedagógus a betegség kezdeti tüneteit, jeleit észrevegye. Ilyen tünetek
lehetnek: láz, fájdalom, bágyadtság, hányinger, bőrpír, kiütés, hasmenés, fejfájás, köhögés,
légzészavar, rosszullét, görcsös állapot. Ilyenkor az óvodapedagógus értesítse a szülőket,
súlyosabb esetben azonnal hívjon orvost.
A gyermekcsoportokban a fertőző betegségek gyors terjedése szellőztetéssel, párologtatással,
edzéssel, helyes öltözködéssel, higiénikus eszközkezeléssel gátolható, megelőzhető. A
fertőzések megelőzésének feltétele, hogy a gyermekek saját törülközőjüket, fogmosójukat
használják és gyakori, alapos kézmosást végezzenek.
Ha veleszületett rendellenességet tapasztal az óvodapedagógus (nagyothallás, látási probléma)
beszéljen a szülővel, küldje gyermekével szakorvoshoz.
A neurotikus tünetnevelési hibák, kedvezőtlen családi légkör, súlyos lelki megrázkódtatás
hatására alakul ki. Gyakran több ok kölcsönhatásaként jelentkezik. Az ilyen gyermek fokozott
törődést igényel!
A gyermekcsoportban bevizelő, beszékelő, nemi szervével játszó gyermeket az
óvodapedagógus védje meg a megszégyenüléstől. Tartózkodjon a különböző leszoktató
módszerektől. A szülőkkel együttműködve, szakember bevonásával segítsenek az okok és a
tünetek megszüntetésében.
A gerincoszlop és a mozgásszervek elváltozásainak megelőzése érdekében ügyelni kell arra,
hogy a gyermekek megszokják a helyes testtartást. Fejlesztő mozgással, egyenes fekvőhely
biztosításával a testtartás javítható.
A lúdtalp a lábboltozatot erősítő speciális, játékos gyakorlatokkal, megfelelő lábbelivel,
mezítláb járással megelőzhető.
A mozgásszervek elváltozásainak felderítésére évente egy alkalommal szakorvosi szűrést
szervezünk.
A gyermekek balkezességét természetes állapotnak vesszük. Az átszoktatás káros
következményekkel járhat!
A beszédhibát megelőzésére nyújtson az óvodapedagógus kifogástalan beszédmodellt, az
élettani beszédhibát javítása logopédus, pszichológus feladata. Ezért minden tanév elején a
logopédus mérje fel a gyermekek beszédfejlettségét. A fejlesztésre szorulók meghatározott
időben beszédhibák javításán vesznek részt.
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Prevencióként egészségvédő, megelőző előadásokat szervezünk speciális szakemberek
közreműködésével. Az előadásokat az éves munkatervben rögzített időpontban szervezzünk
meg az érdeklődő szülők részére. A közreműködő szakemberek honoráriumát pályázott
pénzből finanszírozzuk, vagy igénybe veszünk önként felajánlott szülői (egyben szakterületi)
segítségeket.
Ha a rendellenesség vagy betegség meghaladja óvodai nevelésünk lehetőségeit, a szülőket
kell orientálni abban, hogy a megfelelő szakember segítségét mielőbb igénybe vehessék.
Fontos, hogy az óvodapedagógus nagyfokú nevelői tapintattal „vetesse észre” a szülőkkel a
problémát és hasson oda, hogy közelebb kerüljön egymáshoz szülő, a gyógyítást végző
szakember és az óvodapedagógus. Így hatékonyabban tudnak együttműködni annak
érdekében, hogy gyermekeinek - a felnövekvő nemzedék - ép és egészséges legyen.
Ez számunkra nem öncél, hanem a gyermekek őszinte tisztelete és szeretete.
Feladatok:
Óvodánk lehetőségeinek figyelembevételével az óvodapedagógus feladata a tárgyi környezet
elrendezése, óvása, pótlása, a megfelelő állapot biztosítása, amelynek védelmében a
gyermekekkel együtt tevékenyen részt vesz.
Az óvoda udvarának kialakítása a gyermekek tevékenységének sokféleségét szolgálja. A
tárgyi felszerelésen túl (homokozók, mászókák) fontos, hogy ivókút, zuhanyozó, hordozható
műanyag pancsoló is álljon a gyermekek rendelkezésére.
A talajt nagyrészt füvesítsük. A rendszeres kerékpározás, rollerezés céljából betonozott
felületre is szükség van.
Udvarunk adjon lehetőséget gazdag mozgástevékenységre (mászásra, futásra, labdajátékokra),
az udvari eszközök között a csoportszobákban kedvelt játéktevékenységek kellékei is
szerepeljenek (sátrak, kuckók, várak, bábok).
A gyermekek szabadon folytathassák a csoportban megkezdett tevékenységeket.
Az óvoda helyiségeit az előírási normáknak megfelelően kell kialakítani.
A fedett terasz jól használható egész éven át játékra, levegőzésre.
A folyamatos légcsere, a párásító berendezés használata minden csoportszobában fontos.
A gyermekcsoportokhoz tartozó mosdó biztosítja a szükség szerinti kézmosást. A mosdóban
minden gyermeknek legyenek fogmosáshoz jellel ellátott eszközei, fésűje, törölközője.
Az óvoda helyiségeit és udvarát, kertjét olyan állapotban kell tartani, hogy azt összes
létesítményeivel együtt a gyermekek állandóan használhassák.
A betegségek megelőzése céljából az óvodába lépő gyermeknek orvosi vizsgálata indokolt.
Erről első alkalommal orvosi igazolást kell hoznia háziorvosától. Feladatunk felderíteni az
óvodába érkező gyermekeknél előforduló, de az óvodába kerülést nem feltétlenül akadályozó
betegségeket, ezeket regisztrálni kell (krupp, allergia, asztmatikus tünetek, táplálék allergia)
majd az egészségi állapot egyensúlyban tartásához a szükséges környezetet kell megteremteni
(sószobai prevevenció, sószobában alvás)
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Sóterápia
Légzőszervi betegségben szenvedő gyermekek állapotának javítására szolgál. Az egészséges
gyermekek esetében prevenciós hatást fejt ki.
A csoportok hetente két alkalommal veszik igénybe. Az itt eltöltött idő: 2x30 perc.
Az asztmában, allergiában szenvedő gyermekek (18 fő) részére orvosi javaslatra itt biztosítjuk
a délutáni pihenés feltételeit.
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az egyént léte mindig egy adott csoporthoz köti - család, barátok, intézmény - mely számára
a közvetlen emberi közeg. Ezen keresztül épülnek be az egyéni személyiségébe a társadalmi
normák, értékrendszerek. Óvodai csoportjaink érzelmi biztonságukkal és a gyermekek
tevékenység szükségleteinek kielégítésével - mint nevelésünk alapvető átfogó keretével gazdag tapasztalatszerzést, szociális tanulást tesznek lehetővé minden gyermek számra.
Érzelmi nevelésünk a családi környezet hatásait kiegészíti, felerősíti, néhány esetben pótolja.
Az együttesség, a közösen átélt élmények bizonyos többletet adnak a csoporttagoknak.
Módosítják a viselkedés szokásait, növelik az egyén társas hatékonyságát, egészséges
összehasonlítási lehetőséget kínálnak. Lehetővé teszik a reális önismeret, önértékelés, éntudat kialakulását.
-

Az óvodapedagógus legalapvetőbb feladata a gyermek érzelmi biztonságának
kielégítése. Ehhez a csoportban derűs, oldott, családias légkör kialakítása szükséges,
amelyben fogadja az óvodába érkező gyermekeket. Bármilyen életkorban történik a
beszoktatás, gondosan készítse elő annak menetét. A beszoktatás kettős feladat:
egyrészt a gyermeket adaptáljuk az új környezethez, másrészt az szülőket is meg kell
nyernünk az együttműködéshez.

-

Az óvodapedagógus előzetes családlátogatáson és felmérőlapon keresztül
informálódjon a család és a gyermek otthoni szokásairól, a családban betöltött
helyéről, anya-gyermek kapcsolatáról. Tegye lehetővé, hogy a gyermekek
biztonságukat fokozó kedves tárgyaikat behozhassák magukkal. A beszoktatás idején
az óvoda teljes nyitva tartása alatt mindkét óvodapedagógus legyen bent a csoportban.

-

Az óvodapedagógus fejlessze a gyermek szociális érzékenységét (szociabilitását),
belső igényét a kapcsolatfelvételre, erre való képességét. Elsősorban modellhatással,
tudatos szoktatással.
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Felnőtt-gyermek kapcsolat alakítása
A felnőtt, mint modell mintakövetésre, szerepátvételre sarkallja, azonosulásra készteti a
hozzá érzelmileg erős szállal kötődő gyermeket. Így a felnőtt az érték és normarendszer
beépülésének korai és leghatékonyabb eszközévé válik.
Óvodánkban a felnőtt-gyermek kapcsolatának alapvető követelménye, hogy:
az óvoda minden dolgozójának magatartása legyen határozott, következetes, barátságos,
szeretetteljes, őszinte, minden gyermek számára elfogadó és toleráns, mintaértékű.
Gyermek-gyermek kapcsolat alakítása
Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt - a
többiekhez hasonlóan – számon tartják, számítanak véleményére, hogy a csoportnak
szüksége van rá. A gyermek-gyermek kapcsolatnak (kortársi) a szerepe nagy hatású a
szocializációban. Ehhez óvodai csoportjaink semmivel nem pótolható szocializációs
színteret biztosítanak a gyermekek számára. A gyermek-gyermek kapcsolatok óvodáskor
kezdetén labilisak. Hosszú időn át személytelen, felcserélhető, helyzeti eredetű kapcsolatok,
melyek óvodáskor végére stabilabbá válnak, a kötődések megszilárdulnak.
Kialakul a kortárs-modell. Ezt a modellt a csoportban a gyermekek felszólítás nélkül
követik, átvesznek viselkedési mintákat (mozgásos, verbális). Ezek egy része beépül a
gyermekek szokásrendszerébe, amit az óvodapedagógus tudatosan alakít.
A kortársi kapcsolatok olyan tapasztalatokhoz juttatják a gyermekeket, hogy jó együtt lenni,
együtt tevékenykedni és ez által képessé válnak a kapcsolatok megteremtésére is.
Meleg, elfogadó érzelmi támaszt nyújtó nevelői attitűd mellett az egyéni bánásmódjával az
óvodapedagógus alakítsa ki és erősítse a gyermekekben:
-

az érzelmi beleélés, empátiás átvétel képességét, a másság elfogadását
az érzelmek felismerésének, saját érzelmeik kifejezésének képességét
az indulati élet elvárható uralását, kontrollját
az óvodapedagógus alakítsa ki és alapozza meg a társas együttélés szabályainak - adott
életkorban - elvárható normáinak, szokásait, viselkedési formáit

Közösségi nevelésünk feladatainak megvalósításával fejlődik ki a gyermekben óvodáskor
végére:
-

-

szociális érzékenysége: az együttérzés, a segítőkészség, a bizalom, a részvét, az
örömérzés, a fájdalomokozás felismerése, átélése
esztétikai fogékonysága: a szép iránti fogékonyság, a művészi élmény befogadására
való igény és képesség, a viselkedésben, kommunikációban, a környezetben a szép,
mint érték felismerésére
erkölcsi érzelmei: az igazságosság, lelkiismeretesség, felelősség érzésének
megtapasztalása, az őszinteség, igazmondás igényének felkeltése
kialakul önismerete, reális „én-képe”:

A gyermek képes felmérni saját helyzetét, státuszát a csoportban, kész társaival való
együttműködésre - kooperatív.
Énjét elég erősnek éli meg ahhoz, hogy társai akaratát is tudomásul vegye - kompetens.
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A társak kezdeményezését nem saját énje veszélyeztetettségeként éli meg - autonóm.
Képes az önálló helyzetmegoldásokra, a konfliktushelyzet rendezésére a felnőtt segítsége
nélkül is. Énjét színvonalas teljesítményeken keresztül érvényesíti, természetesen mindezt
elemi fokon.
Közösségi nevelésünk anyanyelvi nevelésünkkel szorosan kapcsolódva óvodásaink
mindennapját - annak minden percét áthatja. Nevelésünk alapvető kerete, pedig ehhez
biztosítja gyermekeink számára, hogy „ép testben ép lélekkel” éljék meg óvodás éveiket.
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AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI

JÁTÉK
A gyermekek elemi pszichikus szükséglete a játék. Számukra ez a tevékenység örömforrás.
Maga a cselekvés, a manipuláció, az elképzelés szerez örömet. Motivációja nem a célban,
hanem a tevékenységben van. E tevékenységük hatására érzékszerveik működése pontosabb
lesz, ennek eredményeként észlelésük, megfigyelőképességük megbízhatóbbá válik, fejlődik
problémamegoldó gondolkodásuk. A játékot kísérő érzelmek közlési vágyat ébresztenek,
ezáltal fokozódik a gyermekek beszédkedve. A beszédkedv ösztönzi a nyelvi kommunikációs
készség fejlődését.
Óvodánkban a játékot alapvető és legfőbb tevékenységformának tekintjük.
Az óvodapedagógus feladatai:
Biztosítson kellő mennyiségű és megfelelő minőségű játékeszközt a különböző játékfajták
gyakorlásához, azok megválasztásánál tartsa szem előtt az eszközmozgás, értelmi, érzelmi és
esztétikai fejlesztő hatását. Ebben segítse a szülőt is.
Nyújtson minél több élményt a különböző játékfajták kibontakozásához, gazdagításához.
Lehetőségeinket kihasználva minél több játékot szervezzen a szabadban.
Teremtsen állandóságot, biztonságot és nyugalmat a szabad tevékenykedéshez.
Alakítson ki egymásra tekintettel levő szokás-szabályrendszert az élményszerű játékhoz.
Biztosítson a gyermekeknek mozgásteret, szabadságot a „ha” világ megteremtésére, a
képzelet, fantázia működésére, az eszközök bármilyen célú felhasználására - az észszerűség
határán belül.
Tegye lehetővé, hogy a gyermekek igényük szerint folyamatosan változtathassák környezetük
elrendezését, az „önfeledt játék” érdekében.
Biztosítsa a minél hosszabb, folyamatos játék lehetőségét.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek játszanak
-

-

-

-

gyakorló játékot, melyben a cselekvés, a mozgásból fakadó ismétlés jelent örömöt
szerepjátékot, szituációs játékot, melyben feldolgozzák, eljátsszák pozitív, negatív
élményeiket, reprodukálják a közvetlen és tágabb környezetükből szerzett
tapasztalataikat,
ismereteiket,
kapcsolataikat,
gyakorolják
a
különböző
beszédhelyzetekhez illeszkedő beszédmódokat, nyelvi eszközök használatát.
szabályjátékot, társasjátékot, versenyjátékot, melyek gyakorlása során kialakul
szabálytudatuk, társukkal való együttműködési képességük, fejlődik mozgásuk,
értelmi képességük
dramatizálnak, báboznak, amikor irodalmi élményeiket vagy egyéni életük történéseit
érzelmi átéléssel dolgozzák fel. Ekkor lehetőségük nyílik az önmegvalósításra,
fejlődik kommunikációs és verbális képességük.
anyanyelvi játékokat, melyek segítik az összefüggő beszéd, a párbeszéd fejlődését.
konstruálnak játékeszközökből, barkácsolnak felnőtt segítségével, elkészült
alkotásaikkal bővítik további játéktevékenységüket
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Mozgásuk, érzelmi, értelmi képességük fejlettsége lehetővé teszi, hogy környezetük
egyszerűbb jelenségeit, helyzeteit, újraalkossák.
Képesek kisebb-nagyobb csoportokban együtt játszani. Képesek közös játékok szervezésére.
Megértik, elfogadják játszótársaik elgondolásait, alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
Képesek bonyolultabb szabályjátékok megtanulására, figyelmeztetik egymást a szabályok
betartására.
Önállóan képesek játékhelyzeteket létrehozni, amelyeket előre megterveznek. A szerepeket
önállóan elosztják, az eszközöket kiválasztják, szükség szerint elkészítik, a szabályokat
megalkotják.
Módszertani alapelveink
Az óvodapedagógus törekedjen a gyermekek számára minél több élményt nyújtani, hogy
minden gyermek játéka egyéni képességének legfejlettebb szintjén bontakozhasson ki.
Tegye lehetővé, hogy a gyermekek kedvenc játékaikat behozhassák az óvodába.
Empátiás készségével legyen „játszó”, „bevonható”, majd segítőtársa a gyermekeknek, ezzel
segítse a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását. Metakommunikatív
megnyilvánulásaival nyújtson mintát a gyermekeknek.
A családdal való együttnevelésünk érdekében ébressze fel a gyermekkel együttjátszás igényét
a szülővel.
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MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
Óvodánkban a munka elsősorban a közösségért végzett tevékenységként jelenik meg. A
gyermekek szívesen végeznek munkát. Természetesnek tartják, élvezik az elért eredményeket.
Többnyire külső irányítással folyik és óvodáskor végéig játékos jellegű marad.
Az óvodapedagógus feladatai:
Teremtsen a gyermekek számára életkorukhoz, erejükhöz mért munkalehetőségeket. Keltse
fel a gyermekek cselekvési vágyát a munka iránt. Alakítsa ki a munkavégzés, a munka
közbeni viselkedés szabályait. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek maguk végezhessenek
el minden olyan munkát, melyre egészségük károsodása nélkül képesek.
Igyekezzen elérni, hogy a gátlásos, visszahúzódó gyermekeket is bevonják társai a munkába,
ezzel erősödjenek a baráti kapcsolatok. A napirendben biztosítson elegendő időt a
munkavégzésre, hogy a gyermekek teendőiket egyéni tempójukban végezhessék el.
Teremtse meg a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához szükséges légkört, melyben a
gyermekek érezzék, hogy munkájukat igénylik és számon tartják.
Teremtse meg a feltételét annak, hogy a gyermekek rendszeresen végezzenek felnőtt
segítségével kerti munkát – talaj előkészítést, veteményezést, növényápolást, betakarítást. A
kisállatok gondozását - halak, teknős, tengerimalac.
Ismertesse meg a gyermekek által használt eszközök biztonságos, ésszerű használatát.
Hívja fel a szülők figyelmét arra, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük
munkáját, megbízatásait. Legyenek segítségükre annak elvégzésében, beszélgessenek velük
saját munkájukról is.
Az elvégzett munka értékelése személyre szabott legyen, és a pozitív megerősítést kell, hogy
szolgálja.

Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek főleg naposi munkájuk során - asztalt terítenek, segítenek az ételek (darabos)
kiosztásában, folyadék kiöntésében. Terítőt hajtogatnak, asztalt törölnek, söprögetnek.
Átrendezik a csoportszobát, segítenek a játékok rendben tartásában. Etetik a kisállatokat,
növényeket ápolnak. Alkalmi megbízatásokat teljesítenek. Segítséget nyújtanak egymásnak.
Részt vesznek a csoportszoba díszítésében, ünnepekre ajándékot készítenek. Mint minden
más tevékenységüket, munkájukat is beszéddel kísérik.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Önállóan, örömmel, felelősséggel végzik a naposságot, az alkalmi megbízatásokat. Maguk
tartják számon a sorra kerülőket. Felszólítás nélkül vigyáznak környezetük rendjére, szükség
szerint segítenek társaiknak (főleg kisebbeknek). Felnőtt segítségével gondozzák az élősarkot.
Részt vesznek az udvar, a park, a kert ápolásában, tisztán tartásában (ősszel falevél
összegyűjtése, télen hó eltakarítás, nyáron ültetés, növényápolás, fűgereblyézés).
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Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus biztosítsa a munka állandóságát, folyamatosságát. Erősítse a
gyermekekben a munka szükségességének, nélkülözhetetlenségének felismerését. Igyekezzen
elérni, hogy minden gyermek képességének megfelelő munkát kapjon és legyen alkalma a
gyakorlásra. Törekedjen arra, hogy kialakuljon az igény és képesség a beszédkapcsolaton
alapuló együttműködésre. Igyekezzen elérni, hogy a gyermekeket otthon is vonják be a család
egészét érintő munkákba.
A gyermekek munkavégzése szorosan kapcsolódik közösségi nevelésünkhöz, mivel e
területen fejlődik leghatékonyabban közösségi magatartásuk (egymás segítése,
kötelességteljesítése, felelősség vállalása). Kitartóvá válnak, hisz be kell fejezni elkezdett
tevékenységüket, csak akkor látják hasznát, eredményét.
A környezeti neveléssel is szoros összefonódásban jelenik meg. A gyermekek
munkavégzésükkel hozzájárulnak környezetük ápolásához, rendjének megőrzéséhez,
alakításához.
A munkavégzés folyamatában a szabályok, az eszközhasználat közlése, az utasítás megértése
segíti a beszédfejlődést, bővíti a nyelvhasználat területeit.
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A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
Az óvodai tevékenységek a gyermekek képességfejlődésének folyamatát jelenti számunkra.
Óvodánkban a tevékenységet „az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben” jelenlévő
folyamatos, komplex tevékenységnek tekintjük, amely
 főként utánzáson, spontán szerzett ismeretek rendszerezésén, bővítésén alapszik
 másrészt az óvodapedagógus által tudatosan teremtett tanuláshelyzetekben:
 főleg természetes környezetben, kirándulásokon,
 szimulált környezetben kezdeményezett játékos tapasztalatszerzéssel valósul meg.
Óvodásaink életkori sajátosságait, pszichés, mentális, szociális jelzéseit az egyes gyermek
részképességeinek fejlettségét figyelembe véve igyekszünk cselekvő, játékos helyzeteket
teremtve bekapcsolni őket az értelmi képességek fejlődését segítő tanulási folyamatba.
A tevékenység közben végzett sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére
a tapasztalatszerzés, a „megtanulás”, a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az
emberi és tárgyi környezet szépségének felfedezésére. A tevékenység hatására a gyermekek
tapasztalatai rendeződnek. Pontosabbá válik érzékelésük, észlelésük, megfigyelőképességük,
tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük és
gondolkodásuk, képesség válnak problémák felismerésére és megoldására.
Ehhez helyi programunk általános fejlesztési célja, tartalma, nevelési keretei, szervezeti és
működési rendje optimális lehetőséget nyújt. Egyben minden gyermek esetében tudatosan,
tervszerűen segíti a szociális és értelmi képességek kibontakozását, az iskolai
beilleszkedéshez szükséges pszichikus funkciók fejlesztését.
A tevékenység feladatait, tevékenységeit a helyi óvodai programunk tartalmi fejezetei, a
nevelés területei tartalmazzák, ezért külön kifejtésben nem jelenik meg. Az ismeretszerzés,
fejlesztés módszereinek, eszközeinek megválasztásában az óvodapedagógusok szakmai
önállósága érvényesül.
A gyermeki tevékenységben az óvodapedagógus biztosítsa a felfedezés örömét, miközben
személyre szabott pozitív értékeléssel segítse a gyermekeket.
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AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, melyet a gyermekek sokféle tevékenységük
végzése közben, a felnőttekhez, a társakhoz való viszonyuk fejlődése során sajátítanak el.
Nevelési rendszerünkben központi helyen szerepel az anyanyelvi nevelés. Szerves része
nevelésünk egész folyamatának.
Az anyanyelvi kommunikációs nevelésünk az óvodai élet minden mozzanatát átfogja.
Önkifejezésünk fontos eszköze a beszéd. A szocializáció folyamatában a beszéd, a
kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésének, gondolkodásának legfőbb
eszköze. Kommunikációs helyzetekben és azok által erősödik a gyermekek biztonságérzete,
nő tájékozottságuk, bővülnek ismereteik, kapcsolataik, fejlődik beszédkészségük és
anyanyelvi kultúrájuk.
Az óvodapedagógus feladatai:
Teremtsen a gyermekek számára kiegyensúlyozott kapcsolatra épülő, szeretetteljes,
érzelmileg biztonságos, nyugodt, derűs, nyílt, beszéltető légkört.
Ismerje meg a gyermek beszédjellemzőinek hátterét, a család beszédkultúráját, annak
köznyelvtől való eltérésének okait.
A kedvezőtlen szociokulturális, ingerszegény környezetből érkező gyermekek lemaradásait megkésett beszédfejlődés, nyelvi retardáció - igyekezzen korrigálni, kompenzálni.
Kísérje figyelemmel az egyéni beszédfejlődés ütemét. A fejlődés gátló tényezőit tárja fel, ha
szükséges, kérje a logopédus vagy szakorvos segítését. Az enyhébb beszédhibákat főleg
mintaadással javítsa.
Biztosítson olyan szocializációs közeget, amely ösztönzőleg hat és egyenletesen fejleszti a
gyermekek beszéd és kommunikációs készségét.
Biztosítson bőséges alkalmat - a tárgyak, eszközök használatára - a közvetlen élmény és
tapasztalatszerzéshez, amelyek megszólaltatásra késztetik a gyermeket.
Nyújtson modellértékű beszédviselkedést.
Az óvodai élet egész folyamatában - minden területen - ismerje fel a kommunikációs
helyzeteket, tervezzen kommunikációs gyakorlatokat, szervezze a gyakorlás lehetőségeit.
Kapcsolatteremtésében váltakozva használja a verbális és nonverbális jelzéseket. Törekedjen
arra, hogy a gyermekek minél több kifejezőeszközt megismerjenek, ezeket minél jobban
„értsék”, később maguk is használják.
Teremtsen olyan játékos helyzeteket, amelyek a gyermekeket önfeledt kitárulkozásra,
beszédaktivitásra késztetik.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek szinte minden tevékenységüket beszéddel kísérnek. Mindennapos
tevékenységük, a mese- és vershallgatás, mesélés, versmondás, éneklés, mondókázás,
élménybeszámolók, beszélgetés, könyvnézegetés. Báboznak, dramatizálnak, anyanyelvi
játékokat, szituációs játékokat játszanak, improvizálnak. Szükségleteiket közlik, érzelmeiket,
indulataikat kifejezik a kommunikáció eszközeivel. Véleményt alkotnak, amit szóban
kifejeznek.
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Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus tiszta beszéddel, helyes ritmussal nyújtson beszédmintát a jó
beszédpercepcióra helyezve a hangsúlyt, ösztönözzön mintakövetésre.
Törekedjen arra, hogy gazdagon árnyalt előadásmódjából a gyermekek „másolhassák” a
helyes artikulációt, beszéd-dallamvezetést, tempót, ritmust, hangindítást, hangerőt.
Törekedjen a szemléletességre, képszerű kifejezések alkalmazására, hogy szinte láthatóvá
tegye a gyermekek előtt a beszédében ábrázolt eseményeket, helyzeteket, cselekvéseket,
szereplőket.
Rendelkezzen magas szintű kérdéskultúrával, mellyel hatékonyan tudja fejleszteni a
gyermekek logikus gondolkodását, a gondolkodás aktivitását és megfogalmazását.
Fordítson gondot a gyermekek egyéni beszédfejlesztésére, különösen az arra rászoruló
gyermekek esetében. Törekedjen arra, hogy a gyermekek minél felszabadultabbá,
játékosabbá, „kérdezővé, közlőkészebbé” váljanak.
Éreztesse meg a gyermekekkel anyanyelvünk szépségeit.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Gondolataikat érthetően, összefüggően tudják kifejezni. Elbeszélésük folyamatos, de gyakran
még nem követik a történések logikai, időbeli sorrendjét. Aktívan használják a tapasztalatok
során bővült szókincsüket. Fantáziájuk fejlődésével eljutnak a mese, vers önálló
szerkesztéséig. Beszédüket személyiségüknek és az aktuális helyzet által kiváltott helyzetnek
megfelelő természetes gesztusokkal, mimikával kísérik.
Nyugodtan, figyelmesen tudják végighallgatni a felnőtt, vagy társuk megnyilatkozását. Saját
kérdésüket, válaszukat, kiegészítő gondolataikat ahhoz igazítják.
Helyesen használják a névmásokat, névutókat, igeidőket, igemódokat. Tisztán ejtenek minden
beszédhangot.
Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető, többnyire
megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és tempójú beszéd.
Az anyanyelvi és kommunikációs nevelést nem lehet különválasztani a nevelés és fejlesztés
területeitől, hiszen valamennyi óvodai tevékenység kommunikációs szinten zajlik. Részben
közvetítő,
részben
céltevékenység
óvodai
nevelésünk
gazdag,
sokszínű
tevékenységrendszerében.
Az ember életeleme, hogy ráfigyeljenek, meghallgassák. Ehhez, pedig ki kell fejeznie, meg
kell értetnie önmagát. Egy fejlett személyiség pontosan fejezi ki magát, és nem érti félre
mások kifejezéseit. Célunk ezt az értést a beszéddel együtt fejleszteni. A kifejezés
készségének fejlesztési mind a közlést, mind pedig a megértést szolgálja fejlesztő
munkánkban.
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VERSELÉS, MESÉLÉS
Gyermekeink életkorának, szemléletmódjának, világképének megfelelő irodalmi műfaja a
mese és a vers. A mese a legalapvetőbb élményforrás a gyermekek számára. Gazdag
fantáziára, belső képalkotásra épül. Levezeti a hangulati feszültségeket, egyben feloldást és
megoldást kínál. Katartikus élményeket biztosít. Azonosulási lehetőséget kínál az érzelmileg
polarizált gyermek - a jó- rossz erkölcsi, a szép-csúnya esztétikai nevelésének szolgálatában.
A játékos mozdulatokkal kísért dúdolók, mondókák, versek érzéki élményt, érzelmi
biztonságot nyújtanak. A versmondás a legtermészetesebb alkalom a verbális emlékezet
fejlesztésére, a beszédtechnikai problémák javítására, a testtartásnak, tekintettartásnak a
gyakorlására.
Az óvodapedagógus feladatai:
Biztosítson nyugodt, zavartalan érzelmi biztonságot nyújtó légkört a rendszeres irodalmi
élmény nyújtásához, befogadásához. Biztosítson állandó helyet, változatos eszközöket, ezáltal
keltse fel, tartsa ébren a gyermekek érdeklődését a mesélés, versmondás, bábozás,
dramatizálás iránt.
Rendelkezzen gazdag gyermekirodalmi ismerettel, igényesen válassza meg a felhasználandó
irodalmi anyagot, kiegészítve a modern, a migráns, a nemzeti-etnikai és a kortárs irodalom
alkotásaival. A népmese, a népköltészet alkotásain keresztül éreztesse meg anyanyelvünk
szépségét.
Naponta többször változatos módszerekkel kezdeményezzen verset, mesét a gyermekek
kérésének, érdeklődésének megfelelően. Ezzel biztosítsa a gyermekek mentális, higiénéjének
fejlődését.
Tegye lehetővé, hogy a gyermekek meseélményeiket játékkal és az ábrázolás eszközeivel is
kifejezhessék.
A családdal együttműködve tájékozódjon a gyermekek előzetes irodalmi élményeiről, hívja
fel a szülők figyelmét az otthoni rendszeres, élőszóban elmondott mese fontosságára.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek külső és belső motiváció hatására aktívan bekapcsolódnak a mesélésbe,
verselésbe. Irodalmi élményeiket eljátsszák: szerepjátékukban, bábozással, dramatizálással,
megjelenítik képi ábrázolásaik során.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Várják, figyelmesen végighallgatják a meséket, verseket. Társak az óvodapedagógus
mozgásos, kommunikációs játékaiban, improvizáló játékkezdeményezéseiben. Szívesen
mesélnek, örömmel idéznek fel meseélményeket. Felnőtt segítségével báboznak,
dramatizálnak.
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A gyermekek mesetára folyamatosan bővül: állatmesékkel, cselekményesebb népmesékkel,
tréfás mesékkel, tündérmesékkel.
Képesek mesekönyvek képeit önállóan, hosszabb ideig nézegetni, maguk is tudnak a képekről
beszélni. Megismerkednek közmondásokkal, találós kérdésekkel.
Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus tartsa szem előtt az irodalmi anyag kiválasztásánál, feldolgozásánál a
gyermekek életkori sajátosságait. Képszerű, szemléletes előadásmódjával teremtse meg az
irodalmi élmények motivációs bázisát, segítse a gyermekek belső képzeleti erőinek
kialakulását, fejlődését.
Törekedjen az aktív és passzív szókincs gyarapodására.
Az irodalmi nevelésünk szorosan kapcsolódik az anyanyelvi neveléshez, mivel a nyelvi
képességek fejlesztésének leghatásosabb területe. A környezeti neveléshez azért, mert az
irodalmi élmények főként a közvetlen természeti és társadalmi környezethez fűződnek
(évszakok, állatok, emberek).
A gyermekek irodalmi élményeiket megjelenítik képi ábrázolásaik során - vizuális nevelés.
Az irodalmi élmények befogadásában gyermekeink önként vehetnek részt. Nevelésünket e
területen akkor mondhatjuk eredményesnek, ha gyermekeink megszerették a verset, mesét,
örömet szerez nekik, kérik, várják az irodalmi élményt. „Befogadókból” maguk is „előadóvá”
válnak.
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A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
Környezeti nevelésünk célja, hogy gyermekeink minél több tapasztalatot –érzékszervi és
mozgásos megtapasztalást - szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi
környezetükről életkoruknak megfelelő szinten.
A cselekvő módon történő ismeretszerzés hívei vagyunk, tudjuk, hogy csak az élő,
megszerzett, átélt tudás járul hozzá igazán gyermekeink személyiségfejlődéséhez.
Fontos számunkra:
-

gyermekeink természeti környezethez való viszonyának pedagógiai alakítása. Ennek
alapját az élet tisztelete és védelme adja
gyermekeink szemléletformálása, rajtuk keresztül a családok látásmódjának
befolyásolása

Igyekszünk elérni, hogy gyermekeink érzékenyen reagáljanak az őket körülvevő pozitív és
negatív környezeti tapasztalatokra. Mindez tudatos, fejlesztő eljárásokkal történik óvodánk
mindennapi életében ágyazva. Aktív cselekvésre alapozva alakítjuk, védjük környezetünket.
Az óvodapedagógus feladatai:
Tudatosítsa a gyermekben saját családjához fűződő tapasztalatait, érzelmeit, a családtagok
egymáshoz fűződő viszonyát, munkáját. Segítse az őszinte együttérzés, a megértés, a segítő
szándék képességének kialakulását.
Biztosítson lehetőséget a gyermekeknek, hogy megismerjék az óvodát, az ott dolgozó
felnőtteket, azok munkáját úgy, hogy ezt pozitív érzelmi töltés hassa át. Ismertesse meg a
gyermekeket az óvoda környezetében fellelhető felnőtt foglalkozásokkal - könyvtáros, boltos,
orvos, gyógyszerész, tűzoltó, rendőr.
Játékszituációkban ismertesse meg az érzékszerveket, azok funkcióit, tisztántartásukat,
védelmüket.
Biztosítsa annak lehetőségét, hogy a gyermekek gyakorolhassák a gyalogos közlekedés és az
utazás közben a helyes viselkedés szabályait. Figyeltesse meg a közlekedés eszközeit
közúton, a Tiszai Pályaudvaron, a repülőtéren. A „nem elérhetőket” az IKT eszközök
alkalmazásával.
Figyeltesse meg a napszakokat, a hozzájuk fűződő tevékenységek kapcsolatában. Tervezzen
és szervezzen alkalmi és folyamatos megfigyeléseket, sétákat, évszakoknak megfelelően.
Ezeknek legyenek állandó megfigyelési helyei. Figyeltesse meg az időjárást - annak
öltözködéssel való kapcsolatát, a természet jellemzőit, változásait, a színek, a fények, formák
szépségeit, alapvető biológiai, ökológiai tapasztalatok szerzése során.
Biztosítson alkalmat állatok, növények folyamatos megfigyelésére természetes környezetben,
óvodánk területén, az élősarokban, a városi Vadasparkban. Biztosítsa annak feltételét, hogy a
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gyermekek vegyenek részt környezetük ápolásában, a felnőttel együttműködve gondozzák
élősarkunk teknőseit, halait
Ismertesse meg a gyermekekkel a környezetvédelem elemi szabályait. Szülők bevonásával
szervezzen minél több kirándulást, sétát a természet szépségeinek felismertetésére a
Népkertbe, Miskolc-Tapolcára, Lillafüredre, a Bükkbe, a Vadasparkba.
Ismertesse meg a gyermekekkel városunk nevezetességeit, a Miskolci Nemzeti Színházat, az
Avasi Kilátót, a Hermann Ottó Emlékházat, Múzeumot, könyvtárakat.
Ismerje meg és a gyermekeken, keresztül fejlessze a családok környezeti kultúráját, alakítsa
környezetbarát életvitelüket. A jeles Zöld Napokat kísérje figyelemmel, építse be a csoport
programtervébe az azokra való megemlékezést.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek környezetükkel való ismerkedés folyamatában látnak, megfigyelnek
jelenségeket, növényeket, állatokat. Felfedeznek mennyiségi, formai, tulajdonságbeli
összefüggéseket környezetük tárgyai, jelenségei között. Gyűjtenek terméseket, „kincseket”,
melyeket felhasználnak más tevékenységeik során. Közben tapasztalatokat szereznek az élő
természet védelméről, a felnőttek - elsősorban családjuk és az óvodai dolgozók személyes
példamutatásán keresztül.
Gyakorolják a közlekedési szabályokat.
Élményeiket összekapcsolják, felidézik, elmondják.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Ismerik saját személyükkel kapcsolatos adatokat, lakásuk címét, szüleik foglalkozását.
Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a környezetükben lévő
intézmények - kórház, ABC, könyvtár, orvosi rendelő, gyógyszertár - rendeltetését, az ott
dolgozók munkáját.
Felismerik, megnevezik környezetük színeit, azok árnyalatait. Igényesek testük, környezetük
tisztaságára. Felismerik, fontosságát. Segítse a családi nevelést, ösztönözze a szülőket arra,
hogy példamutatásukkal is segítsék gyermekeik környezeti nevelését. Megnevezik a
napszakokat, a hét napjait, a hónapokat felsorolják. Különbséget tudnak tenni az évszakok
között, ismerik néhány jellegzetességét.
Természetes környezetben végzett megfigyeléseik során tárgyakat, eszközöket, személyeket,
növényeket, állatokat összehasonlítanak, szétválogatnak tulajdonságaik, illetve saját
szempontok alapján. Közvetlen tapasztalataik vannak az élő és élettelen természet
kölcsönhatásáról.
Ismerik és gyakorolják a természetben való viselkedés elemi szabályait - Ne szemetelj! Óvd
az élőlényeket (állatot, növényt)! . Felnőtt segítségével gyakorolják a növény és kisállat
gondozás legegyszerűbb műveleteit.
Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus az ismeretek gyarapításával, feldolgozásával keltse fel, tartsa ébren a
gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését. Igyekezzen minél több élményhez juttatni a
gyermekeket, ezzel mélyítve kötődésüket a természethez. Ösztönözze a gyermekeket arra,
hogy észrevegyék a természet szépségeit, a jelenségek ok-okozati összefüggéseit.
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Alakítson ki a környezet védelmét, szolgáló szokásokat, elemi viselkedési formákat,
tudatosítsa az élővilág védelmének fontosságát.
A környezet, annak változásainak megfigyeltetése lehetetlen matematikai ismeretek nélkül.
Minden matematikai tevékenység integrálható ebbe a mindennapi tevékenységbe. A
matematikai ismeretszerzés is a természetes környezetben a legeredményesebb. A környezet
megismerése során szerzett élmények, tapasztalatok, matematikai tevékenységek
lehetőségének gazdag tárházát használjuk ki matematikai nevelésünk során.
Környezeti nevelésünk kapcsolódik a vizuális nevelésünkhöz is, hisz e területen szerzett
élményeiket képi ábrázolással is kifejezik a gyermekek.
Hatással van a közösségi nevelésre is. A közös séták, kirándulások, maradandó élmények
alakítják a baráti kapcsolatokat, a gyermekek meg tanulnak alkalmazkodni egymáshoz,
környezetükhöz, együttműködni társaikkal. Alakul a szülőföldhöz való érzelmi beállítódásuk.
Nevelőmunkánk során szem előtt kell tartanunk, hogy a környezetünkben végbemenő
változások kihatnak szűkebb és tágabb világunkra, ezért nem csak felelősei, hanem szenvedői
vagyunk minden negatív változásnak. Tudatosan, globális szemlélettel kell megközelítenünk
és közvetítenünk környezetünk védelmét gyermekeinknek. Szemléletünk meghatározója
egész életünknek és jövőnknek. Ez indokolja, hogy óvodánkban kiemelt feladatunknak
tekintjük a környezet megismerésére, védelmére való nevelést.
„Egészséges ember csak egészséges környezetben tud élni.”
Gyermekeink a matematikai tapasztalat- és ismeretszerzése a környezetei nevelésünkbe és a
játéktevékenységbe integrálódva jelenik meg. A környezet megismerése közben nyílik
legtöbb lehetőség a közvetlen megfigyelés, érzékelés, észlelés, emlékezet gyakorlására,
melyek a matematikai képességfejlesztés alapjai, elengedhetetlen feltételei a logikus
gondolkodás kialakulásának. Az integrálás az óvodapedagógustól tervszerű, tudatos
felkészülést igényel. Nem elégedhet meg a spontán szerzett ismeretek halmazával. Ezeket a
matematikai ismeretszerzés pedagógiai módszereivel, hatásos eszközeivel (játék)
rendszerezni, alkalmazni kell.
Az óvodapedagógus feladatai:
Ismerje meg a gyermekek egyéni képességeit, fejlettségét, aktivitását, érdeklődését a
matematikai ismeretszerzés folyamatában. Biztosítson optimális feltételeket, teremtsen
kedvező helyzeteket a matematikai tapasztalatszerzéshez.
Nyújtson lehetőséget összehasonlításra, különbségtételre, csoportosításra, sorba rendezésre,
ítéletalkotásra, relációk feltárására, számlálásra, fogalomalkotásra, ok-oksági összefüggések
keresésére.
Bővítse a gyermekek ismereteit a geometriai körében, szereztessen minél több tapasztalatot
mérésekkel. Szervezzen minél több játékot, vizsgálódást, kötetlen szemlélődést és
szempontok szerinti megfigyelést a térben és síkban való pontos tájékozódás fejlesztésére.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek játék közben, séták, kirándulások alkalmával tárgyakat, személyeket
megszámolnak, összehasonlítanak, szétválogatnak, sorba rendeznek, összemérnek hosszúság,
tömeg, űrtartalom szerint. Építenek, létrehoznak, alkotnak másolással szabadon, saját ötletük
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illetve megadott szempontok alapján. Mozgás közben - tükör előtt is - tapasztalatot szereznek
a téri viszonyokról, ezáltal belehelyezik magukat a környező valóságba.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Szívesen, aktívan vesznek részt a matematikai ismeretszerzésben. Képesek az
óvodapedagógus kérdésének, gondolatának követésére. Matematikai helyzetekről elmondják
gondolataikat. Megítélik, megbeszélik egymás állításának igazságát, javítják tévedéseiket.
Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatásra, sorba rendezésre. Az
összehasonlításokat szóban is kifejezik.
Megértik, és helyesen használják a térbeli tájékozódáshoz szükséges irányokat, névutókat.
Össze tudnak mérni hosszúság jellegű mennyiségeket. Elő tudnak állítani különféle
halmazokat, elemekből bontással ugyanannyit, többet, kevesebbet, számosságukat
megállapítják. Képesek különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli
alakzatokat szétválogatni. Képesek logikai játékokban kitartóan részt venni.
Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus mindig építsen a gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére.
Az ismeretszerzés egész folyamatát a játékosság hassa át.
A tapasztalatszerzés folyamatában tartsa szem előtt a gyermekek egyéni különbségeit, a
feladatok megoldását differenciáltan segítse, értékelje.
A matematikai tapasztalatszerzés a gyermekek játéka közben és a természetes környezetben a
legeredményesebb. A matematikai ismeretszerzés anyagát nem elvont ismeretek alkotják,
hanem a környezetben szerzett élmények, tapasztalatok matematikai vonatkozású
felhasználása.
Elválaszthatatlan az anyanyelvi neveléstől, mert a gyermekek tapasztalataikat, matematikai
cselekvésüket beszéddel közlik. Matematikai ismereteik gazdagítják szókincsüket, ezáltal
megvalósul a gondolkodás és a beszéd együttes fejlődése.
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MOZGÁS
A mozgás a gyermekek számára természetes tevékenységforma, nevelésünknek, pedig nem
csupán célja, hanem eszköze is. Testi nevelésünk feladatait egyrészt a gondozás és egészséges
életmódra nevelés terén, másrészt a szervezett mozgásfejlesztés - a testnevelés terén
valósítjuk meg. A frissítő testnevelések, a tartásjavító tornák, a séták, a kirándulások
biztosítják a gyermekek számára azokat a lehetőségeket, amelyek hatására fejlődnek testi
képességeik, fizikai erőnlétük.
Az óvodapedagógus feladatai:
A gondozás és egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtésén túl biztosítsa a
gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez szükséges egészséges, balesetmentes
környezetet. Biztosítsa a gyermekek mozgásfejlődését szolgáló tárgyi feltételeket tornaszereket, kéziszereket, megfelelő ruházatot. Körültekintően tervezze és szervezze
életkornak megfelelően a mozgásanyagot. Építse be a frissítő testnevelések rendszerébe a lábés gerincdeformitás megelőzését szolgáló mozgásanyagot.
Minden nap biztosítsa a gyermekek számára a szervezett mozgás lehetőségét. Alakítsa ki a
mozgástevékenységek biztonságos végzéséhez szükséges és elégséges szabályokat.
Működjék együtt a családdal, próbáljon hatással lenni szemléletmódjukra. A rendszeres
mozgás megszerettetésével, közös kirándulások, játékos sporttevékenységek megteremtésével
járuljon hozzá egészséges életvitelük kialakításához.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek életeleme a mozgás. Főleg természetes mozgásokat végeznek - járnak, futnak,
ugranak, kúsznak, másznak, bújnak, függeszkednek, egyensúlyoznak, dobnak - különböző
helyzetekben, szerekkel vagy anélkül. Ezeknek a mozgásoknak a segítségével megismerik a
gimnasztika, talajtorna elemeit. Sokféle testnevelési játékot és versenyjátékot játszanak.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Növekszik teljesítőképességük, bővül mozgástapasztalatuk. Mozgásuk összerendezettebbé
válik. Cselekvőképességük gyors, mozgásukban kitartóak. Tér- és időbeli tájékozódó
képességük fejlett. Fejlett mozgásemlékezetük, képesek mozgások felidézésére. A természetes
járást ütemes járással tudják váltakoztatni. Állórajtból kiindulva 20-30 métert futnak.
Talicskáznak combfogással, egyensúlyoznak padon és egyéb szereken. Hátsó függőállásban
lábmozgást végeznek. Nekifutással tetszés szerinti akadályt átugranak, ugrásukat talajéréskor
fékezni tudják. Egyéni, csoportos sor- és váltóversenyt játszanak az óvodapedagógus
segítségével és a szabályok pontos betartásával. A szem-kéz koordinációjuk összerendezett,
biztonsággal használják a kéziszereket. Kislabdát hajítanak a távolba, labdát vezetnek helyben
és járás közben. Szókincsük bővül, az óvodapedagógus által használt szakkifejezésekkel,
vezényszavakkal, melyeket utasításnak megfelelően alkalmazni is tudnak.
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Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus törekedjen a mozgáskedv fenntartására, a mozgásigény kielégítésére, a
mozgás megszerettetésére. A mozgásfejlesztést a játékosság hassa át.
A használt szakkifejezések a gyermekek értelmi fejlettségéhez, szókincséhez igazodjanak.
Tartsa szem előtt a gyermekek egészségi állapotát, az egyes gyermek fáradékonyságát,
teljesítőképességét.
Differenciált feladatadással tegye lehetővé, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson és
egyéni tempójában fejlődhessen. Segítsen a bátortalanabb, ügyetlenebb gyermeknek, hogy
emiatt ne kerüljön társai előtt kellemetlen helyzetbe.
Tartsa szem előtt, hogy a testnevelés tevékenységei alkalmasak a gyermekek bátorságának,
önbizalmának fejlesztésére.
A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok alakulását. A társakhoz való
alkalmazkodás, mozgás közben, fejleszti a gyermekek önuralmát, toleranciáját, együttműködő
képességét, akaratát. Kialakít egy egészséges versenyszellemet, nagy szerepe van tehát a
gyermekek közösségi nevelésében, szocializációjában.
A zenei neveléssel szoros kapcsolatban van testnevelésünk, mert a zenére végzett gyakorlatok
fejlesztik a gyermekek harmonikus, összerendezett, esztétikus mozgását.
Óvodánk tágas csoportszobái és jól felszerelt tornaterme, az óvodapedagógusok által
tervszerűen összeállított mozgásanyag - mely a természetes mozgáskedvre és mozgásigényre
alapoz - biztosítja gyermekeink számára egészségük megőrzését, megóvását, szervezetük
edzését, növekedését.
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ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, TÁNC
Zenei nevelésünk folyamatában gyermekeinket zenei élményekhez juttatjuk. Felkeltjük zenei
érdeklődésüket, formáljuk zenei ízlésüket. Fejlesztjük zenei hallásukat, ritmusérzéküket, zenei
emlékezetüket, játékos zenei alkotókedvüket, mozgáskultúrájukat.
Az óvodapedagógus feladatai:
Vegye figyelembe a gyermekek fejlesztésénél a családból, bölcsödéből érkező gyermekek
zenei élményeit, képességeit. Teremtsen oldott légkört, megfelelő helyet, tiszta levegőt,
motiváló eszközt ahhoz, hogy a gyermekek a nap bármely szakában kedvükre
énekelhessenek, kezdeményezhessenek dalos játékokat. Kínáljon mintát a gyermekek számára
énekes beszélgetéssel, változatos dallamfordulatok kitalálásával (improvizáció).
Ismertesse meg a kortárs és kisebbségi zene hangzásvilágát.
Teremtsen maga is és használja ki a spontán adódó zenei élményt nyújtó helyzeteket,
figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. A gyermekek élményeit, tapasztalatait
szervezett énekes tevékenységgel erősítse meg. Mozgás improvizáció segítőjeként is
használjon zenét. Figyeltesse meg a természet, az állatok hangját, a környezet zajeffektusait.
Adjon lehetőséget ezek újra felidézésére, hangutánzó próbálkozásokkal kiegészítve.
A zenehallgatás anyagának igényes megválasztásával és énekes-hangszeres előadásával
ismertesse meg a gyermekekkel a magyar népzene szépségét, sokszínűségét.

Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek örömmel kedvükre énekelnek, játszanak dalos játékokat, aktív befogadói a
zenei hatásoknak. A zene lüktetését, ritmusát kifejezik mozgással, hangszerrel.
Táncmozdulatokat végeznek, zenekart alakítanak, improvizálnak, zenét hallgatnak. Zenei
élményeiket kifejezik ábrázoló tevékenységük során is.
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Tisztán, biztonságosan énekelnek vissza egyszerűbb dallammotívumokat, dallamokat,
csoportosan és egyénileg is. Felelgetős játékokat két csoportban folyamatosan az
óvodapedagógus segítsége nélkül is el tudnak énekelni, játszani. Tudnak halkan-hangosan
beszélni, énekelni, tapsolni. Megkülönböztetik a magas-mély hangokat.
A halk-hangos, lassú-gyors fogalom párokat együttesen is tudják bemutatni, alkalmazni.
Felismernek dallamot dúdolásról, hangszeres előadásról. Tudnak dalokat vizuális és
akusztikus jelre hangosan és magukban énekelni. Biztonsággal és örömmel használják az
ütőhangszereket. Megkülönböztetik, és ki tudják fejezni az egyenletes lüktetést a dal,
mondóka ritmusát, kiemelnek motívumhangsúlyt.
Egyöntetűen ütemesen körben járnak, helyes testtartással, kézfogással és a nélkül.
Esztétikussal végeznek egyszerű táncmozdulatokat, térformákat alakítanak felnőtt segítsége
nélkül is.
Képesek életkoruknak megfelelő - főként élőzene - hallgatására.
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Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus törekedjen változatos zenei élmények nyújtásával az éneklés, az énekes
játékok megszerettetésére, segítse elő a szép, tiszta éneklés kialakulását, a belső hallás
fejlődését.
Serkentse a zenei élmények által a gyermekek képek és irodalmi alkotások iránti esztétikai
kíváncsiságát, alkotókedvét, megalapozva ezzel is a zenei anyanyelv kialakulását.
Segítse elő a gyermekek ösztönös zenei alkotóhajlamának kibontakoztatását. A zenei anyag
kiválasztásában és a fejlesztés folyamatában kövesse a fokozatosság elvét.
Zenei nevelésünk szorosan kapcsolódik anyanyelvi nevelésünkhöz, mivel a beszédnek és a
dalnak több közös eleme van: a hangsúly, a lüktetés, a ritmus, a tagoltság, a hanglejtés és a
dallam. A felszabadult éneklés hat a szép kiejtésre, az artikulációra, a szókincsre. Az éneklés
alkalmas bizonyos beszédhibák alakítására valamint a gyermekdalszövegekben előforduló
játékos hangutánzószavak ismételgetése a gyermekek beszédtechnikájának fejlesztésére.
Kapcsolódik a testneveléshez, mert a zenére végzett mozgások, tornagyakorlatok kitűnő
lehetőséget biztosítanak a gyermekek ütemérzékének, harmonikus mozgásának fejlesztésére.
Összefonódik a környezeti nevelésünkkel, mert a környezettel való találkozások alkalmával
számtalan zenei élményben van részük a gyermekeknek. Érzékelik-hallják az élő és élettelen
természet hangjának sokféleségét.
Zenei nevelésünk hatékonyságát a nap bármely szakában felcsendülő önfeledt egyéni vagy
együtténeklés bizonyítja a legjobban, valamint az, amikor a gyerekek tevékenységeiket
összekapcsolják dúdolással, énekléssel illetve „áhítattal” csüngnek az éneklő felnőttön, várva
az ismétlést.
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RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
Gyermekeink az őket körülvevő világról vizuális ingerek által is egyre pontosabb
ismeretekhez jutnak. Segíti a megismerést a tapintás és a hallás is, ehhez kapcsolódik a
sokrétű ábrázoló tevékenység is, ami nem más számukra, mint a tárgyi világ cselekvő
birtokbavétele. Vizuális nevelésünk során teret és lehetőséget kap minden, ami szép,
harmonikus, esztétikus körülöttünk.
A vizuális funkciók fejlettségének a szintjét meghatározza a gyermekek alaklátása, tér- és
formaészlelése és a színfelismerés minősége. Mindezek együttes fejlesztése is alapja a sikeres
iskolakezdésnek.
Az óvodapedagógus feladatai:
Teremtse meg a feltételeit az ábrázoló tevékenységeknek:
-

állandóan, hozzáférhető helyen biztosítson sokféle, változatos eszközt - minél több
természetes anyagot
megfelelő helyet
megfelelő légkört, elegendő időt

Adjon változatos lehetőségeket a minél több érzékszervvel való vizuális tapasztalat, élmény
szerzésére, azok változatos technikákkal való felidézésére. Érzékeltesse a gyermekekkel, hogy
körülöttünk minden megjeleníthető, ábrázolható. Ha szükséges, ötletadással tegye
változatossá az ábrázoló tevékenységet. Alakítsa ki a gyermekek vizuális nevelésének
megfelelő szokásrendszerét.
Tanítsa meg a gyermekeket az eszközök biztonságos, célszerű kezelésére, a technikák
változatos használatára, amit a gyermekek maguk választhassanak meg.
Hasson oda, hogy a gyermekek a családban is kapjanak lehetőséget az ábrázolásra és a kész
alkotások értékelésén keresztül otthon is kapjanak pozitív megerősítést.
Gyermeki tevékenységek:
A gyermekek élmény- és fantáziaviláguk képi- és plasztikai kifejezések közben játszva
ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. A
képkialakítás megjelenik rajzolással, festéssel, ragasztással, karcolással, batikolással,
lenyomatok, kollázs-montázs készítésével. Plasztikai munkájuk létrehozása közben
megismerkednek az anyagok alakíthatóságával: nyomkodva, ütögetve, gömbölyítve, sodorva,
mélyítve, tépegetve, nyomot hagyva alkotnak.
Építésük, konstruálásuk során variálják a teret, felhasználnak ehhez nagyobb méretű
kiegészítő építőelemeket. Finommotoros mozgásuk fejlődik a gyöngyfűzés, fonás, szövés,
hajtogatás, tépés technikájának gyakorlásával.
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:
Sokféle vizuális tapasztalattal rendelkeznek. Élményeik, elképzeléseik megjelenítésében
örömmel, bátran, biztonsággal alkalmazzák a képi, plasztikai kifejezés változatos eszközeit,
technikáit. Gazdag fantáziavilággal, tér-, forma- és színképzettel rendelkeznek.
Kialakul a színek, formák szimmetrikus vagy ritmikus ismétlődése a gyermek saját esztétikai
igénye alapján. Fejlett a finommotoros koordinációjuk, képesek a részletek feltüntetésére
alkotásaik során.
Formaábrázolásukban többnyire képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető
jegyeket, helyes arányokat. Képesek műalkotások, népművészeti tárgyak megfigyelésére,
múzeum, kiállítás megtekintésére. Szívesen vesznek részt környezetük esztétikus
alakításában.

Módszertani alapelveink:
Az óvodapedagógus kellő élmény biztosításával tartsa ébren a gyermekek érdeklődését,
kíváncsiságát az ábrázolási kedv iránt.
Alakítsa ki, tegye pontosabbá a gyermekek intellektuális látását, a vizuális észlelés,
emlékezés, képzelet fejlesztésével.
Törekedjen a gyermekek kreatív gondolkodásmódjának, fantáziájának, alkotóképességének,
ízlésének, esztétikumra való érzékenységének kifejlesztésére.
Vizuális nevelésünk szoros kapcsolódást mutat a környezeti neveléssel, mivel a gyermekek
számára a természeti és társadalmi környezet számtalan élményt nyújt, mely ösztönzi őket
vizuális kifejezésre is. Az irodalmi és anyanyelvi neveléssel azért, mert gyermekeink ábrázoló
tevékenységeik témáit gyakran merítik a mesék, versek világából. Az ehhez kapcsolódó
beszéd, nyelvi kifejezőképességük fejlődését szolgálja. A játékkal - mind tartalmában, mind
feladataiban - összefüggést mutat, mivel a gyermekek ábrázoló tevékenységük végzése során
is, saját érzelmeiket, elképzeléseiket, vágyaikat fejezhetik ki, valósíthatják meg.
Feladatainkat e területen akkor oldjuk meg jól, ha megtanítjuk gyermekeinket az
önkifejezéshez látni, gondolkodni, alkotni. Manuális és pszichológiai téren is eljuttatjuk olyan
érettségi fokra, hogy nem okoz számukra gondot iskolássá válni.
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HAGYOMÁNYAINK, ÜNNEPEINK
Ünnepeinket úgy szervezzük, hogy azok kiemelkedjenek az óvoda mindennapi életéből,
előzményeik illeszkedjenek a gyermekek természetes életmenetébe, nyújtsanak maradandó
élményt számukra.
Óvodánk ünnepei, hagyományai
A gyermekek ünnepei:

születésnap, névnap
Mikulás - advent - karácsony
Anyák-napja, évzáró, gyermeknap
Hagyományaink, a természettel szorosan összefüggő ünnepeink:
télbúcsúztató - farsang
tavaszváró - húsvéti ünnepkör
Megemlékezések a jeles Zöld Napokon:
Víz Napja - március 22.
Föld Napja - április 22.
Madarak és Fák Napja - május 20.
Társadalmi ünnepünk:
megemlékezés:

Állatok Világnapja - október 4.
március 15.
Miskolc Város Ünnepe - május 11.

Ezeken az alkalmakon kívül, az óvodapedagógusok több közös élményt nyújtó programot
szerveznek a szülők igényének figyelembe vételével, bevonásával, aktív részvételével:
sportesemények, bábszínház látogatások, közös kirándulások, nyitott játszódélutánok
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KAPCSOLATTARTÁS A NEVELÉS MÁS SZÍNTEREIVEL
Óvoda és család kapcsolata
Az óvoda és a család kapcsolata az első és legfontosabb színtér óvodánk kapcsolatai közül.
Nevelésünk a családi nevelésre épül. A kettő összhangja a gyermekek harmonikus
fejlődésének feltétele.
Az óvodai és családi nevelés együttes eredményeként a gyermekek nagycsoport végére
elsajátítják az életkoruknak megfelelő és a zavartalan iskolai beilleszkedést biztosító
közösségi beállítódást, magatartást.
Óvodánk a gyermekek fejlesztése útján hat a családokra. A nevelési célok, feladatok
közvetítésével kezdeményezzük és segítjük az óvodai és családi nevelés összehangolását,
melynek alapja és nélkülözhetetlen feltétele a gyermekek biztonsága és a szülők
kiegyensúlyozott óvodai közérzete.
A kapcsolattartás módja, formái
Naponkénti párbeszéd: lehetőséget ad a kölcsönös érdeklődés kifejezésére, tájékoztatásra.
Játszódélután: a téli, tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó vizuális tevékenység, beszélgetés
Fogadóóra: alkalmas a négyszemközti találkozást igénylő problémák megbeszélésére, minden
olyan esetben, amikor a szülő igényli, vagy az óvodapedagógus
kezdeményezi. Előtte időpont-egyeztetéssel.
Szülői értekezletek: jó alkalmak arra, hogy a szülők megismerkedhessenek az óvoda
rendjével, elvárásaival, feladataival. Egy-egy nevelési, egészségügyi
vagy egyéb kérdés megbeszélésére is sor kerül és a szülők is
elmondhatják gondjaikat, javaslataikat.
Programok közös szervezése: a szülő, mint segítőtárs részt vesz sétákon, kirándulásokon. Az
óvodában is szervezünk családi délutánt.
Ünnepek: az óvoda és a szülők együttműködésének erősödését segítik, mert a szülők az
előkészületekben való részvételükkel emelik az ünnep hangulatát. A
gyermekekkel és az óvoda dolgozóival együtt osztoznak az ünnep
örömében.
Szülők Közössége
Óvodánk és a család kapcsolatának alakulásában fontos szerepe van a szülők közösségének. A
szülők közössége nem csak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködés
elősegítésében. A szülők közösségének vezetőségét csoportonként 2-2 szülő képviseli a
szülők választása alapján, akik képesek mind a szülőkkel, mind az óvodapedagógusokkal
közvetlen kapcsolatot teremteni és partnerként együttműködni.
Az óvoda és a család kapcsolatának feladatait az egyes nevelési területeken már érintettük.

75

A Katowice úti Sport Tagóvoda Helyi Pedagógiai Programja
Alapelveink
-

A nevelésben az óvoda ismerje el a család elsődlegességét, tisztelje a szülőt.
Az óvodapedagógus fogadja el a szülőt még akkor is, ha a gyermek nevelésében
súlyos hiányosságokat tapasztal.
Kapcsolatában éreztesse az őszinte „odafordulást”, az empátiát és segítő szándékát
addig a pontig, amíg a szülő ezt képes elfogadni.
A kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok együttes
tevékenységei alkalmával.
Az óvodapedagógus ismerje és fogadja el a család szokás-szabályrendszerét és
tapintatosan befolyásolja az életmód jó szokásainak alakításában.
A szülő tájékozódjék Helyi Programunkról, mielőtt dönt, hogy a gyermekét
nevelésünkre bízza
A szülő fogadja el óvodánk normarendszerét és segítse azt. Az óvoda Helyi Programja
beválásának figyelemmel kísérésében a szülők képviselőik által vegyenek részt.

A Szülők Közössége fő feladatának tekinti óvodánk munkatervében meghatározott
feladatainkat kiemelten kezelve az új oktatási törvényben megfogalmazott, az óvodai nevelés
területére vonatkozó jogszabályok megismerését, helyes értelmezését és elfogadtatását a
szülők körében. Részt vállal a törvényvégrehajtásból adódó feladatok megvalósításában is,
segítve ezzel óvodánk nevelő munkáját.
A Szülők Közösségének tevékenysége:
-

szervezi a szülők tájékoztatását az óvoda nevelési céljairól,
közvetíti a szülők véleményét és javaslatait az óvodapedagógusokhoz és az óvoda
vezetőjéhez,
mozgósítja a szülőket a nevelő munka támogatására,
részt vesz a gyermekvédelmi feladatok ellátásában a gyermekvédelmi felelős
irányításával a 4 sz. melléklet alapján,
segít az óvodai rendezvények megszervezésében,
képviselik megbízóik érdekeit a megfelelő fórumokon.
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Segítők
Óvodánk kapcsolatot tart az egészségügyi szakszolgálat szakembereivel.
Óvodánk eredményes nevelő munkájában nélkülözhetetlen szerepük van a külső, speciális
feladatokat ellátó egészségügyi szakembereknek. Az óvoda orvosa, fogorvosa és védőnője
rendszeresen vizsgálják és figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését.
Az iskolafogászat szakembere (asszisztens) aktuális tájékoztató nyomtatványokat juttat el
folyamatosan intézményünkbe.
A logopédus minden gyermekre kiterjedő szűrővizsgálat alapján az óvodában foglalkozik a
beszédhibás gyermekekkel, a beszédjavítással.
A pszichológus, és fejlesztő pedagógus a hátrányokkal küzdő, problematikus viselkedésű,
nehezen nevelhető gyermekek nevelésében, fejlesztésében segít. Munkáját a városi
szakszolgálat keretein belül végzi. Kapcsolatot tart az óvodapedagógus által hozzá irányított
gyermekekkel, szülőkkel. Konzultál a problémás gyermekek nevelőivel.

Kapcsolatunk más intézményekkel
Óvodánk külső kapcsolatait helyi sajátosságaink határozzák meg. A hagyományos óvodabölcsőde, óvoda-iskola kapcsolatán túl bővítettük lehetőségeinket a különböző
szakszolgálatokkal való kapcsolatfelvétel során. Egyrészt a szakszolgálat szakembereivel, az
egészségügyi szakszolgálat dolgozóival, másrészt a közművelődési intézmények: színház,
könyvtár, múzeum, ill. a Városi Sport- és Szabadidőközpont munkatársaival szoros az
együttműködésünk, kapcsolatunk. Igyekszünk úgy menedzselni óvodánkat, hogy ezek a
lehetőségek egyre bővüljenek, és ez által eredményesebbek legyenek.

Óvoda - bölcsőde kapcsolata
A bölcsödével kialakított kapcsolat a gyermekek életmódjának folyamatossága érdekében
nélkülözhetetlen.
Alapelveink:
-

Fontos, hogy az átmenet a bölcsödéből az óvodába ne okozzon érzelmi
megrázkódtatást a gyermek számára.
A gondozónők és az óvodapedagógusok közötti kapcsolat tegye lehetővé a gyermekek
egyéni tulajdonságainak figyelembe vételét.
A bölcsőde a gyermekek érdekében fogadja el óvodapedagógus közeledését,
látogatását a bölcsőde gyermekcsoportjaiban.
Az óvodapedagógus tájékozódjék a gyermekek bölcsődei életéről, mielőtt óvodába
érkeznének. Ehhez a bölcsőde nyújtson segítséget.
Az óvodapedagógus és a gondozónők beszéljenek a gyermekeket érintő egyéni
bánásmód alkalmazásának különböző eljárásairól.
A két intézmény kapcsolata épüljön az őszinte, kölcsönös érdeklődésre a gyermekek
érdekében, annak ellenére, hogy óvodánk vonzáskörzetében egyre kevesebb a
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek.
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Óvoda-iskola kapcsolata
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola nevelő
munkájának összehangolását, a két intézmény együttműködését. Óvodánk éppen ezért a
szomszédos 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskolával alakított ki szoros együttműködést.
Az együttműködés tartalmi megvalósítása tervszerűen folyik a két intézmény között.
Együttműködésünk alapelvei:
- Az óvoda és az iskola kapcsolatában érvényesüljön a kölcsönös nyitottság és bizalom.
- Az óvodapedagógus nevelőpartneri viszonyt alakítson ki az iskola pedagógusaival. A
kapcsolattartást az iskolával tekintse az óvodai nevelőmunka szerves részének.
- Az óvodapedagógus tegye lehetővé, hogy a gyermekek pozitív élmények útján
ismerkedjenek meg az iskolai életmóddal.
- Az óvoda és iskola együttműködésében érvényesüljön egymás munkájának ismerete,
megbecsülése ezzel biztosítva az átmenet folyamatosságát a gyermekek számára.
Óvodánk és a közművelődési intézmények kapcsolata
Az együttműködés alapelvei:
- A közművelődési intézmények: gyermekkönyvtár, Művelődési Központ, Ifjúsági Ház,
Hermann Ottó Múzeum, Csodamalom Bábszínház - sajátos lehetőségeit tudatosan
használja fel az óvodapedagógus a nevelőmunkában.
- Úgy válogasson a kínálatból, hogy az elősegítse a nevelési feladatok sokoldalú
megoldását. Építse be ezeket az óvodai nevelésünk egészébe úgy, hogy a gyermekek
napirendjét, nyugodt játékát, pihenését ne zavarja meg.
- Az óvodapedagógus tartsa szem előtt, hogy a gyermekeket érő élmény nem legyen
túlterhelő, fárasztó, de járuljon hozzá komplex módon személyiségfejlődésükhöz.
- Az óvoda és a közművelődési intézmények kapcsolatában érvényesüljön a kölcsönös
nyitottság.
- Az óvodapedagógus keltse fel a gyermekek és a szülők érdeklődését a felsorolt
közművelődési intézményekben folyó tevékenységek iránt. Készítse elő a
gyermekeket az esztétikai élmények, a művészetek befogadására, érzelmileg
megalapozva és segítse igényeik fokozatos kielégítését.
- Készítse elő a könyvtár-, színház-, múzeum- és Sportcsarnok látogatást.
Az együttműködés megteremtésében a nagyobb felelősség az óvodáé. A kapcsolat
kezdeményezője, irányítója az óvoda vezetője. A kapcsolattartásért felelősek a csoportokat
vezető óvodapedagógusok.
Az óvodapedagógus feladata:
-

az együttműködési terv tartalmának, módszerének kialakítása
a szülők folyamatos tájékoztatása
a gyermekek felkészítése, irányítása az esztétikai élmény befogadására, a látogatások
megszervezése
erre az élményre építve formálja, fejlessze érdeklődésüket, kíváncsiságukat,
tevékenységi vágyukat és formája kulturált magatartásukat

Óvodánk lehetőségei a közművelődési intézményekben folyó tevékenységek hatására a
mindenkori helyzetnek megfelelően változnak.
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ÓVODÁNK TEHETSÉGGONDOZÁSA
Az 1985-ös oktatási törvény legális lehetőséget adott a speciális, a szülői igényeket kielégítő
szolgáltatások elindítására, bevezetésére.
Éltünk ezzel a lehetőséggel, így működnek óvodánkban ezek az egyéb szolgáltatások, amik a
szülők igényeinek megfelelően változhatnak.
Óvodánk az alapellátáson túl, a szülők igénye alapján nyújt szolgáltatásokat.
A szolgáltatások szervezésének elvei:
- A gyermekek érdekeinek, terhelhetőségének, figyelembevétele.
- Szakember – lehetőleg szakképzett óvodapedagógus- vezesse a foglalkozásokat
- A foglalkozások tartalma az életkori sajátosságok figyelembevételével szerveződjön.
- A szolgáltatások célja: a tehetséggondozás
Külső szakember bevonásával történő tehetséggondozás
Judo
Játékos sportfoglalkozás óvodás korú gyermekek részére, figyelembe véve életkorukat.
Erősíti a gyermekek én-képét. Nagyon sok játék - esések, tompítások, leszorítások, ledobások,
japán szavak elsajátítása.
Tornaelemek gyakorlására ad lehetőséget (bukfenc, gyertya).
Ideje: heti 1 x 45 perc
Helye: az óvoda tornaterme
Angol nyelv
Játékos nyelvoktatás. Célja az érdeklődés felkeltése az angol nyelv iránt.
Témakörök:
 színek, állatok, virágok nevei,
 tárgyak, évszakok,
 egyszerű cselekvést jelentő mondatok elsajátítása a gyermekek tevékenységi köréből,
 gyermekdalok, mondókák angol nyelven.
Ideje: heti 1 x 30 perc
Helye: óvoda
Zeneóvoda
Célja az idejáró gyermekek zenei ízlésének, esztétikai fogékonyságuknak formálása, zenei
képességük, mozgáskultúrájuk fejlesztése.
Ideje: heti 1x30 perc
Helye: óvoda
Vezeti: szakképzett óvodapedagógus
Lego robot program
Célja a gyermekek bevezetése az informatika alapjaiba.
Gyermekjóga
Szakember segítségével játékosan fejlesztjük a gyermekek állóképességét, mozgáskultúráját
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Úszás
A víz edző hatását szervezett úszás oktatás keretében biztosítjuk.
Ideje: 10x45 perc
Helye: Kemény Dénes uszoda
Vezeti: szakképzett oktató
Korcsolya
Minden izmot megmozgató mozgásforma.
Ideje: heti 1x 40 perc
Helye: Jégcsarnok
Vezeti: korcsolya oktató
Terápiás kutya-foglalkozás
Érzelmi stabilitás, értelmi fejlesztés terápiás kutya segítségével
Barangoló csoport
Miskolc nevezetességeinek megismertetése
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NÉMET ORIENTÁCIÓS CSOPORT
Német nyelvi nevelésünk céljai:
 Az idegen nyelv megszerettetése.
 Hallásértés fejlesztése.
 Német nyelvi szókincs játékos és élményszerű elsajátítása és folyamatos bővítése:
egyszerűbb szavaktól, kifejezésektől, mondatoktól a bonyolultabbak felé.
 Idegen nyelvű kommunikációs készség megalapozása, fejlesztése.
 Más kultúrák iránti érdeklődés felkeltése.
Német nyelvi nevelésünk feladatai:
A nyelvi nevelés érdekében az óvodai élet minden területét érdemes kihasználni. A
mindennapokban a spontán és tervezett helyzeteket egyaránt, ahol egyszerű szavak, egyszerű
mondatok segítségével, játékos formában történhet meg az idegen nyelvelsajátítás az
anyanyelvvel párhuzamosan. A hatékonyság a jól felkészült, spontán helyzeteket is átlátni és
kihasználni képes, nyelvileg, módszertanilag felkészült pedagóguson múlik. Hisz lehetőség
adódik a mindennapos gondozási feladatok ellátása közben, a játékidőben és a tevékenységek,
séták és kirándulások alatt is erre. Ha az anyanyelven közölt ismeretek mellett idegen nyelven
mondunk egyszerű szavakat, mondatokat, utasítások, a gyakori ismétléssel a tanulási,
megértési folyamat biztosított.
A hallásértés gyakoroltatása rendszeresen, az óvodai hétköznapokba tudatosan beépítve,
gesztusnyelvvel és egyértelmű mimikával kísérve, kérések, utasítások segítségével valósul
meg. A nyelvi fejlesztő pedagógus kommunikációs szintje közel anyanyelvi, ezért a gyerekek
a kiejtést úgy hallhatják, mintha eredeti környezetben töltenék mindennapjaikat. A hallásértés
fejlesztése megvalósul a pedagógus által énekelt dalokkal, mondókákkal, mesékkel is.
Mindezt segíti, hogy a nagycsoportosok heti rendszerességgel iskola-előkészítő foglalkozáson
vesznek részt, amit a Bosch Német Általános Iskola német pedagógusa tart.
Kellemes és szeretetteljes tanulási légkör megteremtésével az idegen nyelv az óvodai
mindennapokba tökéletesen integrálódhat, a mindennapos ismétlések által a gyermekek
számára megjegyezhetőek a hétköznapban használt kifejezések.
A szókincs bővítése az óvodai élet minden területét átöleli. A különféle beszédhelyzetek
megteremtésével, az érdekes tartalmakkal, a gyermek érdeklődése esetén tárgyak idegen
nyelven történő megnevezésével a szókincs folyamatosan bővül.
Német nyelven tartott tevékenységek:
Óvodánk a tevékenységi formákat az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint alakítja
ki, a tartalmakhoz felhasználja a német nyelvi, irodalmi, szellemi és tárgyi kultúra értékeit. A
különböző tevékenységformákba játékosan, életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő
differenciálással vonjuk be a gyerekeket.
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A Reggeli körben / Morgenkreisban valósul meg az évszakoknak megfelelő tudásanyag,
versek, mesék, mondókák, énekek, énekes játékok, körjátékok, mozgásos játékok, táncok
átadása. A különböző életkor nem jelent problémát, hiszen a gyerekek segítik és ösztönzik
egymást. A gyermekek részvétele önkéntes, egyéni érdeklődéstől és fejlettségtől függ.
Verselés, mesélés
A mese és vers anyagát a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve, tudatosan
válogatjuk ki, melyek szervesen kapcsolódnak a magyar nyelvű fejlesztés tartalmához,
témákhoz, évszakokhoz, hagyományokhoz. Ezek hozzájárulnak a gyermek érzelmi
biztonságához, anyanyelvi neveléséhez.
A nyelvi nevelés keretében a gyermekeknek mondókákat, verseket tanítunk meg, meséket
mondunk idegen nyelven. A mondókák, kiszámolók, versek gyorsan elsajátíthatók, a
sikerélmény potenciális hordozói, melyben nem a szavak jelentése, hanem a ritmus a fontos,
ami hatással van a gyermekre. Ide tartozik a képeskönyvek nézegetése is, amely bizonyítottan
az egyik leghatékonyabb nyelvfejlesztő módszer. Azért tanítjuk meg a gyermekeknek a
mondókákat, verseket, mert ezekkel szoktatjuk őket hozzá az idegen nyelv kiejtéséhez,
dallamához, ritmusához. Ez a legfőbb feladata a pedagógusnak, mert a kiejtés az, ami miatt a
szenzitív periódus elmélete szerint pontosan az óvodáskor alkalmas az idegen nyelvek
elsajátítására. A mozgással kísért mondókázás a nyelvelsajátítást még eredményesebbé teheti.
A hosszú távú rögzítést csak akkor érhetjük el, ha a tanítás során szem előtt tartja a pedagógus
az állandó ismétlés elvét. A pedagógus a hosszabb terjedelmű, bonyolultabb nyelvezetű
idegen nyelvű mesét csak lerövidített formában mondhatja el a gyermekeknek, amelynél a
megértés elérésére szemléltetőeszközt kell alkalmaznia, és a mesébe sok párbeszédet kell
beépítenie, amellyel motiválhatja a gyermekeket a produktív beszédre.
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A német kultúrkincsből merített dalok, énekes játékok, táncok változatosabbá, színesebbé
teszik a nyelvelsajátítást. A zenei nevelésben a gyermekek megismerik az idegen nyelv
kultúrájához tartozó gyermekdalokat, körjátékokat, egyszerű táncokat. A körjátékok során a
beszéd cselekvéssel párosul, a gyermekek a szavak és fogalmak jelentését érzékszerveiken
keresztül érthetik meg, ha énekelnek egymással, jókedvűen megszólítják egymást a körben,
vagy közösen játszanak. A dalok sokszori ismétlésére nagy hangsúlyt kell fordítani, mert így
jegyezhetik meg azokat a nyelvtani szerkezeteket, amelyek a másokkal folytatott
kommunikáció során is előfordulhatnak. A dalok, körjátékok, táncok megtanulásával nemcsak
új nyelvismeretet szereznek, hanem a hagyományápoláson keresztül kialakulhat kétnyelvű
identitástudatuk is.
Mozgás
A rendszeresen szervezett testmozgás hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyelvelsajátítási folyamat
természetesebb, változatosabb, érdekesebb, sokoldalúbb legyen. Tervezett formája a
mindennapos mozgás, melynek levezetése német nyelven történik. A mindennapos mozgást
egynyelvűen, az idegen nyelven vezeti le a pedagógus. Ez is a cselekvésközpontúság
jegyében történik. Itt is a „Mutatom és mondom” elve érvényesül. A pedagógus az
utasításainak megfelelően bemutatja azokat a mozgásokat, amiket a gyermekeknek végre kell
hajtaniuk, tehát jól összekapcsolódik a hallás, a látás és a mozgás. A nyelv és cselekvés
összekapcsolása javítja a megértést és hosszú távú memóriát. A mozgásnál is alkalmazni kell
az ismétlés elvét a tanulási folyamat eredményességének biztosítása érdekében. A mozgás
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során a pedagógus olyan mozgásos játékokat játszik a gyermekekkel, amelyekben megjelenik
a más területen már elsajátított szókincs, nyelvismeret. E mozgásos játékok nagy számban
állnak a pedagógus rendelkezésére, ezért ezeket a heti témáknak megfelelően változtathatja
őket, amellyel a gyermekek szókincsének bővítéséhez járul hozzá.
Munka jellegű tevékenység
A nap folyamán megjelenő közösen végzett munka jellegű tevékenység, mint pl.:
teremrendezés, testápolás, öltözködés német énekkel kísért, melyet a gyerekek szituációhoz
kötötten gyorsan megtanulnak, és tudják mi a feladatuk. A különböző tevékenységek sok
lehetőséget biztosítanak a szavak és kifejezések ismétlésére, melyek így észrevétlenül
beépülnek a gyermekek aktív és passzív szókincsébe.
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HELYI ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM
A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK FEJLESZTŐ
PROGRAMJA
BEVEZETÉS
A társadalomban bekövetkező változások új problémát fektetnek a családok, a gyermekek és a
családok elé. A pedagógusok számára már nem a mit, hanem a hogyan kérdés okoz
problémát. Az új módszerek felé való elmozdulás jelentheti csak a korszerű pedagógiai
munkát. Probléma az eltérő szociális környezetből érkező gyerekek nevelése, valamint az
esélyegyenlőség megteremtése, mind az oktatás, mind a munkaerőpiac terén. Ezáltal kerül
egyre inkább előtérbe a gyerekek személyiségformálása, a szocializációs hiányok korrekciója.
Az Óvodai Integrációs Program célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eltérő
szociális és gazdasági háttérből adódó esélykülönbségek csökkentése. Az integrációs óvodai
neveléshez szükséges módszertan elsajátításával, a tárgyi feltételek fejlesztésével javul ezen
gyermekek óvodai sikerélménye.
Az integrációs nevelés célja
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének megvalósítása, az
esélyegyenlőség biztosítása, a közösségbe való beilleszkedés segítése. A családi háttérből
származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése, a lemaradások folyamatos
kompenzálása. Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában, felelősségérzet,
feladattudat kialakítása a gyermekekben.
A pedagógia munka kiemelt területei
Cél: egyéni képességfejlesztés, mely mindig az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez
igazodik. A halmozottan hátrányos helyzetű (továbbá HHH) gyermekek differenciált
fejlesztésének megvalósítása az esélyegyenlőség biztosítása.
A célokból adódó feladatok:
-

A HHH gyerekek szocializációjának segítése
Jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együtt
neveléshez.
A gyerekek testi, lelki, szellemi szükségletének kielégítése
Bátorító nevelés megjelenése az emberi kapcsolatokban
Kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló kapcsolat kialakítása.

A magyar közoktatásban mind nagyobb számban vannak nem magyar állampolgárságú
gyermekek. Ez új feladat elé állítja az óvodákat is. A külföldi állampolgárságú nem magyar
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ajkú migráns gyerekek sikeres óvodai nevelése sokban függ az óvónők attitűdjétől és az
óvodában folyó pedagógia szakmai munkától.

Az óvodába lépéskor komplex állapot felmérés
Már az óvodakezdés előtt felkeressük a családokat. A látogatás alkalmával betekintést
nyerünk a családi körülményekbe, megalapozzuk a bizalomra épülő kapcsolatot. Az óvodai
beíratáskor tájékoztatást kérünk a gyermek egészségi állapotáráról, a gyermekkel kapcsolatos
tudnivalókról. Rövid jellemzés a gyermek három éves koráig vonatkoztatva a családi
helyzetére, születési adatokra, fejlődési adatokra, valamint az eddig előforduló betegségekre.
Dokumentáció: csoportnapló a családlátogatásokról.
AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Az óvodai anyanyelvi nevelés elválaszthatatlan a nevelés többi területétől, valamennyit
áthatja.
Feladatunk a hátrányos helyzetből adódó lemaradások folyamatos kompenzálása, pl.: a
szegényes szókincs, alacsony beszédszínvonal, kifejezésmód, illemszabályok hiánya.
Az elérendő cél a következő területek fejlesztésével érhetők el:
- Észlelési tapasztalatok szóbeli megerősítése, tudatosítása
- Szókincs bővítés-tárgyak, cselekvések, események, térbeli viszonyok, színek, formák,
méretek, azonosságok, különbözősségek meghatározásával.
- Irodalmi élmények feldolgozása, beszédhibák kiszűrése, javítása (logopédus)
- A beszédkedv fokozása, beszédkészség fejlesztése
- Anyanyelvi játékok alkalmazása
- Figyelem fordítása arra, hogy egyetlen gyermeket se gátoljon nyelvi lemaradása, a
megismerő tevékenységekbe, a társas kapcsolatok alakulásában.
- Külön figyelmet fordítunk a nyelvileg gátolt gyermekekre, felderítjük a probléma
okait, megkeressük a fejlesztés lehetőségeit. Szükség esetén logopédus segítségét
kérjük.
Dokumentáció: csoportnapló
AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért szükséges:
- Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék
- Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív érzelmi töltés
jellemezze
- Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas
szükségleteit, nevelje a gyermeket a másság elfogadására
- Jó kapcsolat a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együtt neveléshez
- Az óvónő segítse a gyermekbarátságok kialakulását, a gyermekek örömmel és
érdeklődéssel kapcsolódjanak be a közös együttlétekbe
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-

A konfliktust feloldó megbeszélések kellő odafigyeléssel, kivárással
A szabályok megalkotásában vegyenek részt a gyerekek, mert ez teszi lehetővé az
elvárásoknak való megfelelést
Érzelmileg éljék át a közös tevékenységből eredő sikereket
Közös programok szervezése óvodai és csoport szinten
A hagyományos ünnepeink ápolása

Dokumentáció: csoportnapló
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
-

Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása
Biztonságos környezet biztosítása
Harmonikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
A gyermekek testi képességeinek fejlesztése
Az étkezések kulturált lebonyolítása
A rossz szociális körülmények közül érkező gyermekek esetében az óvodai szokások
bevezetését fokozatosan, utánzásos helyzetekben is végezzük (fogmosás, kézmosás)
A mozgásigény kielégítése céljából minél több séta szervezése, közös élményt jelent.
A megtett út hossza és időtartama igazodik a gyerek életkorához.

Dokumentáció: csoportnapló
MOZGÁS
Cél: a természetes mozgáskedv és mozgásigény kielégítése a megfelelő hely, és eszközök
biztosításával a csoportszobában és az udvaron.

Sportprogramok
A sporttevékenységeket az óvónők a testnevelési foglalkozásokon kívül szervezik. Ilyen
sporttevékenységek: ovikupa, gyermeknapi játékos vetélkedők szülőkkel közösen,
kirándulások szervezése.
Dokumentumok: feljegyzés fotók, eseménynapló
A külső világ tevékeny megismerése
Elősegíti a tárgyi és emberi környezethez fűződő viszonyulást. A gyermekek észreveszik a
természet változását, szépségeit, de feladatunk, hogy a figyelmüket erre ráirányítsuk, és
maguk is szerezzenek tapasztalatot.
Feladataink:
A környező világ megismerése fejlettségi szintjüknek megfelelően
Az objektív valóságot tárjuk fel a gyermek előtt. Ezt úgy érhetjük el, ha a témát sokoldalúan
dolgozzuk fel, összekapcsoljuk a gyakorlattal, tevékenykedtetéssel.
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Fejlesztjük a természeti és társadalmi környezet iránti esztétikai fogékonyságukat, helyes
esztétikai érzéküket.
Fontos feladat a beszédformálás, a helyes magatartás normáink alakítása (környezetvédelme,
egymáshoz való viszony, társas viszony).
A gyermekek jártasságokat szerezzenek, ez az alapja az iskolai környezet oktatásnak.
Néhány témakör részletes feldolgozás a családi háttér miatt indokolt (gondozás, öltözködés).
A közlekedési szabályok gyakorlása.
Dokumentumok: csoportnapló
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az énekléssel, mondókázással, dalos játékokkal növeljük a gyermekek biztonságérzetét,
gazdagítjuk érzelemvilágukat, segítjük gátlásaik feloldását.
Fejlesztjük az összetartozást, a szerepekhez, az egymáshoz való alkalmazkodás képességének
alakulását.
Érvényesüljön a differenciálás, az egyéni bánásmód elve.
Néphagyományokból vett dalokkal, mondókákkal fejlődik zenei műveltségük,
hagyományőrző dalok, táncok átörökítése.
A zenei nevelés nem korlátozódhat csak a foglalkozásokra, a nap folyamán próbáljuk
többször is zenei élményhez jutatni a gyermekeket.
Dokumentumok: csoportnapló
Verselés, mesélés
A mese, a vers, a bábozás és a dramatizálás az anyanyelv közegén át az emberi kapcsolatokra
tanít.
Oldják a szorongást, önkifejezési, önmegvalósítási lehetőséget nyújtanak, bátrabban
megszólalnak a gátlásosabb gyermekek is, így ez a kommunikáció fejlődését segíti.
E nélkül lehetetlen az olvasóvá válás.
Külön hangsúlyt fektetünk a mesék élményszerűbbé tételére (képek, bábok, leporellók)
Dokumentumok: csoportnapló
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képi rendszerben történő kifejezése
összefügghet a verbális megnyilatkozás nehézségeivel. Ez esetben fontos az egyénre szabott
fejlesztő programok alkalmazása. Minden csoportban megteremtjük a szabadidős ábrázolás
tárgyi feltételeit: gyurma, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, festék.
Dokumentumok: csoportnapló
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GYERMEKVÉDELEMMEL, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL, SZOCIÁLIS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKA
Tevékenység
Módszer
Egészségügyi
Vizsgálat
szűrővizsgálatok,
Háziorvos,
védőnő

Gyermekjóléti
szolgálat
gyűjtése,
adományozása

Határidő
Megjegyzés
alkalomszerűen Minden csoportban
évente egy
alkalommal a
háziorvos
szűrővizsgálatot
végez. A védőnő
tisztasági és tetű
vizsgálatot tart
szükség szerint.
Nevelőtestületi Óvodavezető,
Ruhák, cipők
szervezés
Gyermekvédelmi
gyűjtése,
felelős
adományozása,
cseréje a szülők
között.
Felelős
Háziorvos,
Védőnő,
Óvodavezető

A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés: egyetlen gyermek se maradjon ki az
óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és pénzbeli hozzájárulások
fedezetének hiányában.

EGYÜTTMŰKŐDÉSEK KIALAKÍTÁSA AZ ÓVODÁN KÍVÜLI
SZERVEZETEKKEL

Tevékenység
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Módszer
Esetmegbeszélések, közös
családtámogatás, jelzőrendszer
működése, szülők támogatása

Felelős
MESZEGYI
Óvodavezető
Gy.védelmi felelős

Határidő
Folyamatos
évi négy
alkalom

Védőnői hálózat

Esetmegbeszélések, óvodai
beíratás támogatása, tanácsadás

Óvodavezető
Védőnő

Folyamatos
évi négy
alkalom
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Szakszolgáltatás

Tanulási nehézségekkel és
magatartási zavarokkal küzdő
gyermek szakértői vizsgálata,
fejlesztési tanácsok óvónőknek,
logopédus

Óvodavezetők,
óvónők,
Szakszolgálat
munkatársa

Folyamatos
A probléma
észlelése
után egy
hónapon
belül

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL
-

Személyes kapcsolat minden szülővel.
Lehetővé tesszük a szülőknek a naponkénti rövid, lényeges közlésekre szorítkozó
párbeszédet.
Kapcsolatunkban éreztetjük az őszinte „odafordulást”, az empátiát, a segítő szándékot
addig a pontig, amíg a szülő azt elfogadja.
Folyamatos tájékoztatás a gyermek egyéni fejlődéséről.
Tájékoztatjuk a nagycsoportos gyerekek szüleit a képességszint mérésről, annak
eredményéről. Dokumentumok: jelenléti ív a szülői értekezletekről, jegyzőkönyv a
mérés eredményeiről.
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A SAJÁTOS NEVELÉST IGÉNYLŐ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK
IRÁNYELVEI
Általános elvek
Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek
számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a
nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült
kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra
törekvés.
A program célja
A program célja, hogy a Helyi Pedagógiai Programban foglaltak és a sajátos nevelési igény
összhangba kerüljenek.
Annak biztosítását szolgálja, hogy:
az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák Helyi
Pedagógiai Programjainak tartalmi elemeivé.
Az irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerhez tartozó
óvodákban, óvodai csoportokban, és a sajátos nevelési igényű gyermekek többiekkel együtt integráltan - megvalósuló óvodai nevelésére.
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és
eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek
határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés - az illetékes szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével - minden esetben egyéni
döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel.
A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei
A sajátos nevelési igény kifejezi
a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű
módosulását,
a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét.
Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan team munkában
kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyermekek vagy
gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, terápiák)
alkalmazását teszi szükségessé.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
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A nevelés, a fejlesztés feltételeit a közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok
határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen
módosítják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és
hozzáférhetővé kell tenni.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság
szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:
a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő
környezet segíti;
a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza meg;
terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolják.
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai
kompetencia. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának
típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, terapeuta
közreműködése szükséges.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból fakadó
hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.
A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében.
A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.
A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó
gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell
építeni.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
A fogyatékosság típusa, súlyossága.
A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének
ideje.
a gyermek életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei
a gyermek képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei
Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis mozgásos
észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az
egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt.
Halmozott fogyatékosság esetén az adott gyermeknél, gyermekcsoportnál megállapított
fogyatékosságok mindegyikére tekintettel kell lenni.
Indokolt esetben a Helyi Pedagógiai Programot egyéni fejlesztési terv is kiegészítheti.
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Pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára
A sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása;
az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédeszközök
elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés;
a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével;
annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő
teljesítményre is képes;
rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni
foglalkoztatásának megvalósulásához;
az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő
tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült
gyermek családjával.
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése a korai fejlesztésre épül. A
kis lépések elvét alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást
figyelembe vevő képességfejlesztésük kellő időt, alkalmat biztosít:
az alapmozgások kialakítására, fejlesztésére,
a minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció
fejlesztésére,
a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére,
az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására,
az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére.
Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal
kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek.
Az egymáshoz való közeledés, az egymás melletti tevékenykedés fejlesztése a csoportos
foglalkozásokon valósítható meg.
Az autista, autisztikus gyermek
Az autizmus-spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos
gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben
nyilvánul meg. Az autisztikus gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas
viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a
beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés, a
szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil.
Az autisztikus kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő habilitációs terápiája
megelőzheti a kóros viselkedés kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek
eredményeként (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet
korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt augmentált - vizuálisan segített kommunikációs eszköztárral. A szociális interakció csecsemőkori szintjét segítséggel
használhatja, és a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve
környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függő
szinten rendelkezhet.
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A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve a
viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek terápiájával, szükség esetén a
korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) fejlesztésének
elemeivel.
A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autisztikus kisgyermekek számára is a
kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés elsődleges
feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a szülőkkel való
együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő - különösen a természetes
élethelyzetek - használandóak a fejlesztésre. A fejlesztések során szükséges az intenzív, jól
strukturált és a meglévő töredékkészségek használata, az egyéni motiváció megteremtése, a
speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módszerek alkalmazása.
Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és
szociális alkalmazkodás követése egyéni tervekkel történik, speciális eszközök és módszerek
használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. Az autisztikus gyermekek
szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a
speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő pedagógus jelenléte szükséges.
Az óvodai fejlesztés során akkor lehetünk a leghatékonyabbak, ha a fejlesztő tevékenység
mindig több funkciót érint egyszerre, a gyermek mindig a lehető legtöbb csatornáját”
használja tevékenységi során.
JÁTÉK
A gyermeki fejlődés velejárója a játék, amely a gyermek élményeit, vágyait dolgozza fel,
amelynek során ismereteket szerez szűkebb- és tágabb környezetéről. Az értelmi sérült
gyermek legfontosabb tevékenységű formája a játék, az örömszerző játékos tevékenység. A
játék során a gyermeknek lehetősége nyílik átismételni a látott, hallott, tapasztalt dolgokat,
rögzíteni az ismereteket. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek játékát fejlettségi
szintje határozza meg, legtöbb esetben a gyermek játékára a rakosgatás, pakolás, dobálás,
szájba vétel a jellemző. Hiányzik a kíváncsiság, a kreativitás, az alkotókészség, a
kezdeményezés, igénylik a felnőtt segítségét, irányítását. A játékot semmilyen más
tevékenységi formával nem lehet helyettesíteni.
Foglalkozás céljai, feladatai:
- a játékkedv felkeltése
- játékeszközök megismerése
- adekvát játékhasználat megtanítása
- spontán játék kialakítása
- gyakorlási lehetőség biztosítása elemi játékcselekvésre
- funkció, konstrukciós és szerepjáték kialakítása
- közösségi szokások kialakítása
- utánzáson alapuló cselekvések megismerése
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VERSELÉS, MESÉLÉS
A mondóka, vers, mese hallgatása a gyermekek legtermészetesebb igénye, lételeme. A
gyermekek számára örömforrás, feszültséget keltő és oldó lehetőség. A versek, mesék világa
az anyanyelvi nevelésnek az egyik legfontosabb eszköze. A beszélni tanuló gyermek
ritmusok, dallamok, hangzóviszonyok alapján spontán, játékos módon alakítja a nyelvet.
Ezekhez a spontán tevékenységekhez legközelebb a mondókák, a dúdolók álnak. A mondókák
hangokhoz, mozgáshoz és érzelmileg a gyermekkel foglalkozó személyhez kötődnek,
amelyek gyakorlása, rendszeres ismétlése során elérhetjük, hogy a gyermek megkedvelje a
ritmusokat, mozgásokat és egy idő elteltével utánozza azokat. A mondókákból
bontakoztathatjuk ki a verseket, amelyeknél itt is a ritmus és a hangzás az elsődleges. A
középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek a képek, képeskönyvek nézegetésével, a
mondókák, ritmusos versikék mondogatásával lép be a mesék, mesekönyvek világába. A
versek, mesék összekötése fontos a játéktevékenységgel, a dramatizálással, amelyekhez
különféle bábokat használunk fel. A nem beszélő gyermekek kommunikációs fejlesztése
augmentatív, alternatív kommunikációval történik. Esetenként több csatornát is alkalmazunk a
gyermek képességeihez mérten.
Foglalkozás céljai, feladatai:
- beszédkedv felkeltése, beszédindítás
- megfelelő motiváltsági szint fenntartása
- kapcsolatteremtő játékok
- hallási figyelem felkeltése
- hangutánzó gyakorlatok
- artikulációs kézségek kialakítása, fejlesztése
- ritmusérzék, beszédértés fejlesztése
- passzív, aktív szókincs fejlesztése, bővítése
- az értelmi szintnek megfelelő mondókák, versek, mesék megismerése
- nyelvi jelek befogadása, feldolgozása
- szociális kapcsolatok felvétele, kialakítása
ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek életét végigkíséri a zene, az ének. A zene
nyugtatólag hat, figyelemfelkeltő, motiváló szerepe van. A zenei nevelés fejleszti a
gyermekek hallását, ritmusérzékét, emlékezetét, harmonikus mozgását, szoros kapcsolatban
áll a beszéddel, a gyermek számára különös erővel bír az érzelmi hatása. A mozgáshoz kötött
dalokkal a közös játék örömét alapozhatjuk meg. Az énekes-mondókák napi szinten történő
alkalmazásával a helyes beszédritmus, a hanglejtés, a ritmusfejlesztés gyakorlására nyílik
lehetőségünk. A gyermekek hanggal irányítva sok mindent megértenek, ha nem is beszélnek,
felkelthető a beszédkedvük, kommunikációra késztethetők, amelyek jelzés értékűek. A
gyermeket zörejek, zenei hangok tömege veszi körül, maguk is keltenek zörejeket játékaik
során. A hangszerek is fontos szerepet töltenek be az óvodai életben, a gyermekek maguk is
megszólaltatják. A zene, a ritmus felold, örömet kelt. Az éneklés, a mozgáshoz hasonlóan
legyen mindennapos tevékenység!
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Foglalkozás céljai, feladatai:
- érdeklődés felkeltése a zenehallgatás, aktív zenélés iránt
- környezetük hangjainak megfigyelése
- ritmusérzék alakítása
- hangforrás megkeresése
- hangkeltés különböző tárgyakon
- egyszerű ritmushangszerek megszólaltatása
- utánzásra késztetés
- zene, játék, mozgás, beszéd összekapcsolása
- a gyermek érzelmi életének alakítása, gazdagítása
RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
Az ábrázolás elsődlegesen kifejezési eszköz, érzelmek, gondolatok, ismeretek közvetítője, az
ábrázoló tevékenység során a gyermek valamit alkot, létrehoz, amelynek során az örömteli
cselekvés, az önálló munka a fontos. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek mindezen
tevékenységekre önállóan még nem képes, a saját képességeihez mérten meg kell ezekre
tanítani. Konkrét, megfogható tárgyak megragadására képes, ezáltal a tevékenységre, az
alkotásra felnőtt irányítására, segítségére van szükség, fontos gyakorlatban bemutatni az
elsajátítandó folyamatot. A mindennapi tapasztalatok segítik a gyermeket abban, hogy a
tárgyak tulajdonságai között észrevegye az egyszerű összefüggéseket. Más-más mozdulatokat
igényelnek a különböző minőségű, anyagú, súlyú, nagyságú tárgyak megfogása, használatuk
során különböző mozdulatokat kell alkalmazniuk. Különböző fejlesztő játékokkal tudjuk
ügyesíteni a finommotorikájukat, gyurmázással, festéssel, rajzolással, tépéssel bontakoztatjuk
ki alkotó kedvüket. A különböző anyagokkal történő manipuláció során szükséges eljutnunk
arra a szintre, hogy képességeikhez mérten örömüket leljék saját alkotásaik létrehozásában.
Foglalkozás céljai, feladatai:
- érdeklődés felkeltése az ábrázolás iránt
- finommotorika fejlesztése
- kézhasználat ügyesítése
- szem-kéz-mozgáskoordináció kialakítása
- ábrázolás eszközeinek, különböző technikák megismerése
- helyes ceruzafogás kialakítása
- testséma fejlesztése
- téri tájékozódás fejlesztése
MOZGÁS
A mozgás a gyermek természetes reakciója, természetes aktivitása. A mozgás fejleszti a
gyermekek motoros képességeit, kedvező hatással van az idegrendszerre, fejlődnek az értelmi,
szociális képességek. A mozgás örömforrás, biztosítja a gyermek motiváltságát. Az értelmi
sérült gyermek mozgása eltérő fejlődést mutat az ép társaikhoz viszonyítva. Mozgásukra
jellemző az ügyetlen, kevésbé harmonikus, bizonytalan mozgás, járás. Nagymozgásaik
összerendezetlenek, finommozgásaik fejletlenek, kialakulatlanok. A rendszeres mozgásos
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foglalkozások fejlesztik a gyermek testi képességeit, ügyességét, állóképességét, fontos
szerepet tölt be az egészség megóvásában.
Foglalkozás céljai, feladatai:
-

lelje örömét a mozgásban
alakuljon ki a mozgásigénye
alapmozgások kialakítása, gyakorlása
utánzókészség fejlesztése
testséma kialakítása
mozgásos önállóság fokozása
játékos formában történő általános izomerősítés
térbeli tájékozódás fejlesztése
mozgáskoordináció fejlesztése

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermek esetében hiányzik a természetes kíváncsiság,
ezért a környezetével való kapcsolat felvételére és megismerésére mindig felnőtt segítségére
van szüksége, általa valósul meg a közvetlen környezetében történő tájékozódás. A
környezetet pontosan, valóságszerűen megismerni csak konkrét tárgyakkal, cselekvésbe
ágyazottan képesek. A megismerés minden mozzanatát a közvetlen környezetből kell indítani
és a gyermek meglévő ismereteire, tapasztalataira kell alapoznunk. Elemi szintről kezdjük az
ismeretek átadását, egyszerű feladatokkal, amelyeket a gyermek már biztosan meg tud oldani,
apró lépésekre bontjuk a témákat. A természeti és társadalmi környezet megismerése során
szükséges, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek a képességeikhez mérten, amelyhez a
különböző érzékszerveket, mozgást, játékot fontos beépítenünk. Mindezen ismeretek
megszerzéséhez ki kell alakítanunk a megértő, befogadó környezetet, biztosítanunk kell a
játékos feldolgozás lehetőségét.
Foglalkozás céljai, feladatai:
- érdeklődés felkeltése a szűkebb-tágabb környezet iránt
- közvetlen környezetük elemi szintű megfigyelése
- ismeretek tevékenységbe ágyazott nyújtása
- kialakult közlési formák alkalmazása, fejlesztése
- figyelem, emlékezet, megfigyelőképesség, gondolkodás fejlesztése
- természet szeretetére, óvására nevelés
MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A munka a többi tevékenységi formához hasonlóan játékos jellegű, az örömteli játék hatja át a
feladatát végző gyermeket. A munka során konkrét cél kerül előtérbe és a gyermek a
tevékenységét a felnőtt, külső irányítása mellett végzi. A munka során a gyermek
megfigyeléseket végez, tapasztalatokat szerez környezetéről. Az értelmi sérült gyermekek is
szívesen végeznek egyszerű tevékenységeket, „segíthetnek” a felnőtteknek vagy társaiknak.
Az egy-egy mozdulatot igénylő „hozd ide!”, „vedd fel!” feladatoktól fokozatosan jutunk el az
96

A Miskolci Belvárosi, Katowice úti Sport Tagóvoda és a Kassai úti Tagóvoda
Helyi Pedagógiai Programja
összetett tevékenységek végzéséhez. Elsődleges a gyermek saját személyével kapcsolatos
önkiszolgálási teendők megtanulása.

Foglalkozás céljai, feladatai:
önkiszolgálásra nevelés (étkezés, tisztálkodás, szobatisztaság, öltözés, vetkőzés, önálló
feladatok)
legyen együttműködő önkiszolgálásnál
önállóság elérésének kialakítása képességeikhez mérten
napirend kialakítása, elfogadása
alapvető higiénés szokások kialakítása
helyes viselkedési formák elsajátítása
hagyományok, ünnepek kialakítása

-

TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGNYILVÁNULÓ TANULÁS
Az óvodás korban a tanulás és a játék nem különítetők el egymástól. A gyermek úgy tanul,
hogy játszik. A tanuláshoz meg kell keresni az egyéni adottságokat figyelembe véve az
optimális terhelhetőségi szintet. A tevékenységi formák a gyermek számára olyanok
legyenek, hogy az minimális erőfeszítést igényeljen a gyermektől, de játékosan és sikerrel
meg tudja oldani. Az értelmi sérült gyermek tanulása egyrészt spontán történik, de lényegében
játékos formában megszervezett tevékenységek. A tanulás szerves részét alkotja a nevelés
folyamatának, amely alapját képezi a gyermek és a vele foglalkozó felnőtt kölcsönös
kapcsolatának. A játékos tanulás áthatja az óvodai nevelés foglalkozásainak minden területét,
a képességek, a magatartás, a motiváció fejlődését és az ismeretszerzés egyaránt magába
foglalja. A tanulási folyamat során nagy szerepet tulajdonítunk az utánzásnak. Sok esetben a
csecsemő és kisgyermekkori fejlődés hiányosságait próbáljuk meg pótolni azokon a
területeken is, amelyek nem tartoznak az óvodai nevelés programjába. A gyermekek
továbbhaladási lehetőségeit tekintve szükséges az alapok hiányának pótlása. A tanulás
módszereinek alkalmazásakor figyelembe vesszük a gyermek életkori sajátosságait és értelmi
fogyatékosságának mértékét.
Foglalkozás céljai, feladatai:
-

ismeretszerzés módszereinek, eszközeinek megismerése
biztonság és kölcsönösség megtapasztalása, megteremtése
együttjátszás, együttélés megismerése
értelmi képességek kibontakoztatása, fejlesztése
ismeretek alkalmazása
érzelmi élet gazdagítása
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése

Miskolc, 2018. szeptember 1.
Javitásné Varga Ilona
intézményvezető
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