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A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A kormány 363/2012. (XII.17.) kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

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

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

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

biztosításáról 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

 Nevelőtestület határozatai 

 

Felhasznált irodalom: 

 Bukovicsné, N. J. (2012): Egészségfejlesztési feladatok az óvodában. In: Darvay, S. 

(szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. 

 

Bevezető 

 

Gyula Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 148/2007. (V. 24.) KT számú határozat 

alapján megtörtént a gyulai óvodák szerkezeti átalakítása, összevonásra kerültek az eddig négy 

egységben szakmailag hasonló feladatot ellátó, ugyanakkor tagintézményenként különböző 

egyéni specialitásokat, innovatív pedagógiai törekvéseket tükröző, a város különböző 

területeinek hagyományait megjelenítő óvodák. A székhely és a hét tagintézmény eddig önálló 

programmal négy szervezeti egységben látta el feladatait, ma egy egységben, Gyula Város 

Egyesített Óvodája néven folytatja eddig megkezdett pedagógiai tevékenységét. A 

tagintézmények pedagógiai elképzelései alapjaiban hasonlóak, viszont külön-külön mindegyik 

mégis más-más, hangsúlyosan különböző nevelési területet képvisel. A Bajcsy Zsilinszky úti 

és Gyulavári tagóvoda a komplex tevékenységközpontú nevelést emeli ki. Programjában 

elsősorban a kooperáció és a kommunikáció fejlesztésére irányítja a pedagógiai folyamatokat, 

illetve e kompetenciák alakítását, formálását tartja legfontosabb feladatának. A Bajcsy 

Zsilinszky úti Óvoda 2017-es nevelési évtől bevezette a DIOO programot, mely a gyermekek 

digitális kompetenciáját fejleszti, speciális játékokon keresztül. A Béke sugárúti tagintézmény 

az egyedülálló KRESZ pályájával elsősorban a biztonságos közlekedésre és egészséges 

életmódra neveli a kisgyermekeket. Az Ewoldt Elíz óvodában a környezet megismerésére és 

védelmére helyezik a hangsúlyt, a Galbácskerti óvoda „Csodavilág Óvodai nevelés Freinet 

módra” programja még közelebb viszi a kicsiket a természethez. A Mágocsi úti tagintézmény 

a prevención alapuló egészséges életmódot, ezen belül is a PEK tornát alkalmazza, (Pektor 

Gabriella speciálisan összeállított gyakorlatai). A Székhely a Törökzugi Óvoda, 

hagyományápoló tevékenységek felelevenítésével, továbbadásával, a gyermekek élményeinek 

gazdagításán keresztül valósítja meg néphagyományőrző-szemléletű nevelését. Ezen túl 2017-

től bevezették a „SportManó” programot, mely öt labdajáték alapjaival ismerteti meg a 

gyermekeket. A Máriafalvai tagintézmény a környezettudatos életmódra nevelést, és a 

preventív mozgásfejlesztést tűzte ki legfőbb feladatának, egyben „Madárbarát óvoda” címet 

visel.  
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Mindezek alapján a létrejövő integrált egységben a tagintézmények szeretnék tovább vinni 

eddigi egyedi programjukat, ezzel megőrizve szakmai önállóságukat, célkitűzéseiket, 

feladataikat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, olyan értékek elfogadását, amelyet minden érintett 

alapként, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemében valósít meg. Pedagógiai 

programunk első részében a közös stratégiai elemeket mutatjuk be, majd ezt követően a 

tagintézményeink egyéni arculatát. 

 

1. Az óvoda adatai 

 

Az óvoda neve: Gyula Város Egyesített Óvodája 

 

Intézményvezető neve: Dr. Becseiné Lock Gabriella 

 

Intézményvezető helyettes neve: Budai-Szűcs Éva 

 Gugolyáné Marosán Márta 

 Makráné Gombkötő Zita 

 

Az óvoda fenntartója:  Gyula Város Önkormányzata 

 

Befogadó képessége: 650 fő 

 

Alapító okirat száma: 202/2016. (VII.5.) K. T. határozat 

 

OM azonosítója: 200918 

 

Székhelyóvoda: 

 

Törökzugi Óvoda 

 

Tagintézmények: 
 

Bajcsy Zsilinszky úti Óvoda 

Béke sugárúti Óvoda 

Ewoldt Elíz Óvoda 

Galbácskerti Óvoda 

Gyulavári Óvoda 

Mágocsi úti Óvoda 

Máriafalvai Óvoda 
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2. Az óvoda nevelésfilozófiája 

 

2.1. Alapelveink 

 

 Intézményünkben elsődlegesnek tekintjük a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatását, a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásának erősítését, hogy 

minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas nevelésben. 

 Gyermekközpontú, családias, szeretetteljes légkört teremtünk, amelyben a gyermekeket 

egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját figyelembe véve, a pedagógiai 

programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra épül. Az 

egészséges életmódra nevelést, a környezet tevékeny megismerését, a kommunikációt 

hangsúlyozva biztosítjuk a gyermekek harmonikus fejlődését. 

 Alapgondolatunk, hogy az óvoda a gyermekek életének rövid, de jelentős szakaszában 

a családi nevelést segítő, arra épülő, kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő és 

korrigáló feladatokat lát el. 

 Tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a 

gyermeknevelésben, s ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon 

segítjük őket. 

 A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő gondoskodást és 

nevelést, ezért az óvodai életüket úgy szervezzük, hogy alapvető szükségletüket, a 

játékot (napi 7-9 óra) biztosítani tudjuk számunkra. 

 Hisszük, hogy a valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen keresztül 

sajátít el, amelyet később képes alkalmazni, ezért úgy gondoljuk, hogy a játékba 

integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás egyetlen útja. 

 Hisszük, hogy a gyermek fejlődésének alapja a személyes, bensőséges kapcsolat, mely 

minden gyermeket megillet. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTM, tehetséges, HHH gyermekek) joga, 

hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. 

 Valljuk, hogy az erkölcsi, közösségi nevelés alapja, a gyermek, mint egyén. A gyermek 

számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt 

szokásrendszer. Fejlődik normarendszere, amely a további fejlődési szakasznak az 

alapja s egyben a felnőtté válás feltétele. 

 

2.2. Ellenőrzés, értékelés, intézményi feladatai, a hosszú távú fejlesztési stratégia 

módosításának eljárási folyamata2 

 

A 2015/2016-os nevelési évben a korábban létrehozott belső ellenőrzési csoport 

segítségével meghatározásra kerültek az intézményre sajátosan jellemző elvárások, mind a 

pedagógusok, mind a vezetők, mind az intézmény egészének vonatkozásában a pedagógus 

kompetenciák szerint. Valamennyi érintett számára elfogadható a nevelőtestület által 

határozatban jóváhagyott elvárások. 

 

2.2./a Az intézményen belüli ellenőrzési, értékelési folyamatok 

 

2.2./a (1) Az intézmény ellenőrzési területei 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény elrendelte a köznevelési intézmények 

egységes szempontok alapján történő, külső ellenőrzési és értékelési rendszerének bevezetését. 

Az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a 2012/2013. évben megalkotta a jogszabályban 

                                                 
2 Módosítást a Gyula Város Egyesített Óvodájának 16/2014 (X.18) határozatában fogadta el a nevelőtestület. 
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meghatározott célok alapján és a kívánt tartalomnak megfelelően a pedagógus, a vezető és az 

intézmény ellenőrzése és értékelése alapjául szolgáló tanfelügyeleti standardokat. 

1. Pedagógiai folyamatok (tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés, korrekció). 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés. 

3. Eredmények: 

 eredményességi mutatók, 

 elégedettségmérés eredményei, 

 tagintézmények arculatának megfelelő mérőeszközök eredményei, 

 a belső és külső mérési eredmények. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai. 

6. A pedagógiai munka feltételei. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

 

2.2./a (2) Vezetői ellenőrzés 

a) tanfelügyeleti: 

 A nevelési, tanulási fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

 Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

b) a vezetőség ellenőrzési tevékenysége: 

 - gyakorisága igazodik a külső ellenőrzések rendjéhez, 

 - tartalmában, az aktuálisan megfogalmazott intézményi célok jelennek meg, 

 az ellenőrzések alanyainak kiválasztása során a vezetőség az alábbi kiemelt 

szempontokat veszi figyelembe: új alkalmazottak, gyakornoki vizsga előtt állók, 

tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölt személyek, áthelyezések, új feladatkörök ellátása, 

minősítési eljárásban résztvevők, valamint a vezetőség által javasolt egyéb 

szempontok, ill. rendkívüli ellenőrzések. (Ezek a vezetőség látogatási tervében 

minden évben aktualizálásra kerülnek.) 

 

2.2./a (3) Pedagógus ellenőrzése 

8 kompetencia szerint: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók. 

3. Az ismeretszerzés, a tanulás támogatása. 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, 

fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség. 

5. A gyermek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

csoportirányító tevékenység. 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése. 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 
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8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért, figyelembe véve 

a tanfelügyeleti ellenőrzés szempontjait. 

 

A 2019.08.26-án érvényes Tanfelügyeleti kézikönyvben található elvárások a 2. 

mellékletben találhatók. 

 

Valamennyi ellenőrzési szinten meghatározásra kerülnek az erősségek és a fejlesztendő 

területek. Az erősségek ismeretében aktualizálódik a humánerőforrás jobb felhasználása, 

módosulhat az intézményi feladatelosztás, újragondolásra kerülhetnek az érintett 

pedagógiai területek. 

A fejlesztendő területek esetében – az ellenőrzési szintnek megfelelően tervek készülnek, 

amelyek végrehajtását, a szükséges korrekciókat a vezetői ellenőrzési tervben 

meghatározott módon visszaellenőrizzük. 

 

2.2./b Program felülvizsgálata, módosítása 

 

Az intézmény ellenőrzéséhez kapcsolt vezetői 5 évre szóló intézkedési tervek mindenkori 

mellékletét képezik a pedagógiai programnak, illetve az abban foglalt módosításoknak 

megfelelően a program tartalmi elemei kiegészítésre kerülhetnek. Az intézmény belső 

ellenőrzésének módszerei, alkalmazott eszközei a nemzeti köznevelési törvény és az 

oktatási hivatal által kidolgozott standardok alapján történik. Intézményünkben valamennyi 

pedagógiai ellenőrzés során alkalmazzuk a kézikönyvben és az útmutatóban meghatározott 

értékelési szempontokat, az ellenőrzési területek megjelölése is ezek alapján történt. 

A program az intézményvezető, bizonyos esetekben a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 

 

A program felülvizsgálatát a 363/2012. (XII. 17) Kormány rendelet, 2011. évi CXC. 

törvény, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet elfogadása tette szükségessé. 

Gyula Város Egyesített Óvodája eddig alkalmazott Helyi Nevelési Programját 2013. 

augusztus 31-től hatályon kívül helyezi. Az egységes szerkezetbe foglalt új Pedagógiai 

Programot 2013.szeptember 01.-től hatályba helyezi. 

A Pedagógiai program felülvizsgálatát a Németvárosi Tagintézmény 2016.08.01.-től való 

kiválása tette szükségessé. Az eddig alkalmazott Pedagógiai Programot 2016.08.22-től 

hatályon kívül helyezi, a módosított Pedagógiai Program 2016.08.23.-tól hatályba helyezi. 

A program felülvizsgálatát a 137/2018. (VII. 25.) Kormány rendelet, az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításának 

elfogadása tette szükségessé. Az eddig alkalmazott Pedagógiai Programot 2018.08.31-től 

hatályon kívül helyezi, a módosított Pedagógiai Program 2018.09.01.-tól hatályba helyezi. 

 

A program érvényessége határozatlan időre szól, felülvizsgálata törvényi előírásként 

történik, és ha azt szakmai, tartalmi fejlesztés szükségessé teszi, illetve kezdeményezheti a 

nevelőtestület, szülői szervezet, helyi és kisebbségi önkormányzat. 

 

2.3. Óvodapedagógusaink feladata 

 

 a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, 

 kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, 

 az ismertek tapasztalati úton történő megszerzéséhez, komplex tevékenységek által, 

 megfelelő életvitel, egészséges életmód iránti igény alakítása (életvitel, napirend, 

mozgásigény kielégítése), 

 anyanyelvi nevelés az egész óvodai életet áthatóan, 

 környezettudatos viselkedés megalapozása. 
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2.4. Az óvónő és a dajka együttműködése 

 

A dajka jelenléte és a szerepe az óvodai nevelésben korábban kevésbé jelentett pedagógiai 

munkát, sőt azt tapasztaltuk, hogy mintegy kimaradtak a dajkák a nevelési folyamatból. A 

programunk megvalósítása során a dajka munkája az óvodapedagóguséval összehangolttá 

válik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen segítőjének tekintjük. A dajka egyike a 

gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, teljes 

lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a 

nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van 

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

óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről, módszereiről, értékrendjéről. Tudnia kell, 

milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoport fejlesztését 

megvalósítani. Ez a tudás, különösen a szakképzett dajkák esetében megsokszorozhatja a 

felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat. 

 

3. Gyermekkép, óvodakép 

 

3.1. Gyermekkép 

 

 A gyermek szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális 

lény, sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletekkel, aki 

harmóniában él önmagával és környezetével. 

 Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség szabad 

kibontakozására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek, 

előítéletektől mentes környezetben nőjön fel. 

 

3.2. Óvodakép 

 

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

 Óvodai nevelésünk célja: 

o az elsődleges családi nevelést kiegészítve, mint a köznevelési rendszer szakmailag 

önálló nevelési intézménye,- hogy a gyermek harmadik életévétől (ha igény és 

lehetőség van rá 2,5 éves kortól) az iskolába lépésig elősegítse a gyermekeink 

harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakoztatását, hátrányaik 

kiegyenlítését az életkori és egyéni sajátosságaik és eltérő fejlődési ütemük 

figyelembe vételével. 

o Elérhető közelségbe vigyük az őket körülvevő, élmény gazdag világot és alkotó, 

családias légkörben segítsük önkibontakozásukat, úgy, hogy minden gyermek 

önmagához viszonyítva fejlődjön, és megteremtjük gyermekeinkben a kisiskolás 

korba való átlépés pszichikus feltételeit. 

 Óvodáinkban a felnőttek figyelembe veszik a gyermekek jogait. Elfogadás, szeretet, 

tisztelet, megbecsülés és bizalom övezi őket. Pedagógiai intézkedéseink a gyermek 

személyiségéhez igazodnak. 

 

Intézményeinkben a kisgyermekek: 

 kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint vehetnek részt a szabad játékban, 

 kedvük, igényeik szerint mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben, 

 átélhetik a mesék, a versek szárnyaló világát, 

 átérezhetik a hagyományok üzenetét, 
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 bábozhatnak, dramatizálhatnak, 

 nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a 

segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, 

 az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a 

mennyiségek birodalmáról, 

 játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől, 

 a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, 

 megélhetik, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges. 

 

4. Az óvodai nevelés általános feladatai 

 

Az óvodáskorú gyermek alapvető megnyilvánulására, fő tevékenységi formáira építve 

elégítjük ki a gyermekek testi-lelki és szellemi szükségleteit, melyet a testi, érzelmi, szociális 

és értelmi és erkölcsi nevelésen keresztül biztosítunk. 

 A gyermekek szükségleteinek és életkorának megfelelően, egyéni fejlődési ütemüket 

tiszteletben tartva fejlesztjük személyiségüket, képességeiket. 

 Játékon – tevékenységeken – műveltségtartalmakon keresztül közvetítünk feléjük 

emberi értékeket. Játékos tevékenységekben, minden érzékszerv bevonásával 

környezettudatos magatartásra, a környezetére figyelő, a környezetéhez pozitív érzelmi 

viszony kialakítására képes gyermekeket neveljünk 

 Figyelünk a nehézségekkel, hátrányokkal küzdő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

harmonikus személyiség fejlődésére. Szakvéleménnyel rendelkező gyermekeknek 

egyénre szabott képességfejlesztést biztosítunk. 

 A migráns családok gyermekeinek biztosítjuk az önazonosságuk megőrzését, ápolását, 

erősítését, társadalmi integrálását. 

 

4.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

 Folyamatos odafigyeléssel, sürgetésmentes, elfogadó légkörben, sokirányú gondozási 

tevékenységgel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét. 

 A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítésére a gondozás során 

megfelelő szokásrendszert alapozunk meg. 

 Egészséges és biztonságos környezeti feltételeket teremtünk az egészségmegőrzés 

érdekében. 

 Megszerettetjük a mozgást, elősegítjük, hogy mozgásuk összerendezetté váljék. 

 A szabadban is rendszeres mozgásos tevékenységet szervezünk, amely elősegíti az 

egészséges életvitel kialakítását és megerősíti a mozgásról szerzett pozitív élményeket. 

 Az óvónők által kezdeményezett rendszeres napi-mozgással fejlesztjük a testi 

képességeiket, fizikai erőnlétüket. 

 A környezetvédelem és annak megóvása, a szelektív hulladékgyűjtés, és a 

környezettudatos magatartás megalapozása minden tagintézmény feladatkörébe 

beletartozik. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, a magas cukortartalmú 

ételek és italok, a magas só-és telítetlen zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, 

a zöldségek és gyümölcsök, ill. a tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, 

az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása prioritást élvez az intézményekben. 

 Az intézményi szintű egészségfejlesztési célok megvalósulását hatékonyan segítik a 

működő munkaközösségek. 
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Alkalmanként előadásokat szervezünk megfelelő szakemberek bevonásával: az 

óvodapszichológus, gyógytornász, dietetikus, szakács, szakorvosok, rendőrség, 

mentőállomás munkatársaival-a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve - speciális 

gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat látunk el. 

 

Cél: 
 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön: 

 a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

óvodai mindennapokban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

 

A fent megfogalmazott cél megvalósítási területei: 

 egészséges táplálkozás, 

 mindennapos testmozgás, 

 testi-lelki egészség fejlesztése, 

 viselkedési függőségek megelőzése, 

 bántalmazás megelőzése, 

 baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás, 

 személyi higiéné. 

 

Az egészségfejlesztésnek figyelembe kell vennie a gyermekek biológiai, társadalmi, 

életkori sajátosságait. 

A cél elérése érdekében átfogó prevenciós programokat valósítanak meg az óvodák. 

 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük kielégítése: 

 Az óvodapedagógus a szülőkkel közösen teremti meg a lehető legnyugodtabb 

feltételeket, a gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. A beszoktatás ideje 

alatt megismertetjük a gyerekekkel a mosdó használatát, a testápolási szokásokat, a 

különböző műveletek helyes sorrendjét s az egyéni fejlettség figyelembevételével 

folyamatosan és fokozatosan alapozzuk meg a szokásrendszert. A testi szükségletek 

kielégítése mindenekelőtt való, ebben a gyermekeket sohasem korlátozzuk. Úgy 

alakítjuk ki helyesen ezeket az egészségügyi szokásokat, hogy minden felnőtt azonos 

módon és következetesen gyakoroltatja azokat a gyerekekkel, türelemmel, 

segítőkészséggel és példaadással. 

 Az étkezési szokásokban tapasztalható egyéni különbségeket a kulturált körülmények 

biztosítása mellett, szintén személyes példaadással és átgondolt szokásrendszer 

kialakításával fejlesztjük. Az étkezéseket az önkiszolgálás jellemzi, ami az önállóság 

fejlődésére gyakorol kedvező hatást. Az étkezések során tiszteletben tartjuk a 

gyermekek egyéni tempóját, ízlését, de a szélsőséges megnyilvánulások 

erőszakmentes megszüntetésére törekszünk. 

 Az öltözködést is folyamatossá tesszük, így elkerülhető a zsúfoltság és az egyénenként 

szükséges segítségnyújtásra is lehetőség adódik. A réteges öltözködés előnyeit, az 

egészséges lábbelit hangsúlyozzuk, aminek fontosságára a szülők figyelmét is 

felhívjuk. 

 Naponta szervezünk néhány percig tartó mozgásos tevékenységet, hetente egy 

hosszabb-rövidebb sétát, melyek hozzájárulnak a gyerekek mozgásigényének 

kielégítéséhez, mozgáskoordinációjuk fejlődéséhez, miközben számtalan 

tapasztalattal gazdagodnak. Az évszaktól és időjárástól függően a lehető legtöbb időt 
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a szabadban töltik gyermekeink, lehetőség szerint a mozgás foglalkozásokat is az 

udvaron tartjuk. Mindez növeli a gyermekek ellenálló képességét. 

 Biztosítjuk az alváshoz, pihenéshez szükséges feltételeket, figyelembe vesszük a 

gyerekek eltérő alvásigényét. A korábban ébredők, a nem alvók rövid pihenés után 

csendben tevékenykedhetnek. 

 Részben folyamatos életszervezéssel, a gyermeki lét ritmusához igazodó napirenddel, 

zsúfoltság és feszültségmentes feltételeket igyekszünk biztosítani. 

 

A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása: 

A szokásrendszer alapjaiban a gyermekek egészségvédelmét szolgálja. Legfontosabbnak 

tartjuk a személyi higiéné biztosítását. A rendszeres levegőzéssel, szabad és szervezett 

mozgással, sétákkal, kirándulásokkal a környezet megszerettetését, az egészséges 

életvitel iránti igényt kívánjuk megalapozni. Az évszak adta lehetőségeket kihasználjuk, 

amelyek az élménynyújtás mellett az edzettség fokozását szolgálják. Mindezek 

fontosságáról a szülőket is tájékoztatjuk, és együttműködésükre építünk. Részt vállalunk 

az 5-6 éves gyermekek úszásoktatásának megszervezésében, melynek célja a vízben való 

mozgás megszerettetése, az úszás előkészítése. Az egészség megőrzése érdekében a 

prevenció fontosságát hangsúlyozzuk. A környezet tisztaságával, megfelelő 

hőmérséklettel, levegőcserével és a felnőttek példaadásával biztosítjuk az 

egészségvédelem feltételeit. 

 

A gyermek fejlődéséhez szükséges, egészséges környezet biztosítás: 

Játszóudvaraink nagy része parkos terület, ahol megtalálható szilárd burkolatú, napos, 

árnyékos terület, fedett rész és virágoskert. A gyerekek szabad mozgását, edzését a 

beépített udvari játékeszközökön túl, mozgásfejlesztő tornaszerekkel színesítjük. A 

csoportszobák, öltözők, mosdók a jelenlegi létszámnak megfelelő méretűek, világosak. 

Felvállaljuk azoknak a gyermekeknek a gondozását is, akik különböző szervi, illetve 

allergiás megbetegedésekben szenvednek. Ennek feltételeit a szülőkkel együttműködve 

biztosítjuk, szükség esetén a gyermek megfelelő ellátását megszervezzük. 

A meggyőzés módszerével küzdünk az ellen a jelenség ellen, hogy a lázas, beteg gyermek 

bejöjjön a közösségbe. Általános nevelési feladatunk a baleset megelőzése érdekében 

saját és mások testi épségének megóvására történő nevelés. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 A testápolás körében kialakított egészségügyi szokásokat önállóan végzik. 

 A tisztálkodási eszközöket megfelelően használják. 

 Önállóan a sorrendiség megtartásával öltözködnek, ruhaneműjüket, ágyneműjüket 

rendben tartják. Cipőjüket befűzik, megkötik. 

 A kanalat, villát készség szintjén használják, a kés használatával megismerkednek. 

 Esztétikusan megterítenek, igényüknek megfelelően szednek az ételből, öntenek a 

folyadékból. 

 Ügyelnek környezetük rendjére, tisztaságára. Nemcsak saját dolgaikra, hanem a 

csoportszoba, öltöző, mosdó rendjére is figyelnek. 

 Óvják egymás testi épségét. 

 Igénylik a szabadban tartózkodást, edzettek, alkalmazkodó képesek a társakhoz és a 

környezetükhöz. 
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5. Egészségfejlesztési feladatok az óvodában 

 
5.1. Az óvoda általános feladatai 

 

Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható, alapvető értéke, nélküle 

sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg. Az egészség megszerzése, 

fenntartása és fejlesztése ezért az egyén, illetve a közösség sikeres önmegvalósításhoz és a 

társkapcsolatokhoz szükséges feladatát képezi. 

Az egészség fogalmán nem is csupán orvosilag felülvizsgált egészségi állapotot értünk, 

hanem az egészség aktív, célirányos megvalósítását, az egészségvédelemre vonatkozó 

folyamatos ismeretszerzést, az egészségesebb választását, valamint annak visszajelzését 

értjük. Az ember az egészségét csak folyamatos önkontroll segítségével és az életmódot 

befolyásoló külső körülmények megfelelő változtatásával képes fenntartani. 

Az óvodai nevelés az egészség fogalmának orvosi meghatározói mellett szociális 

tényezőket is figyelembe vesz. 

Az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérésének feltétele azoknak az 

alapképességeknek az elsajátítása, amelyek az egészséget védik, fejlesztik. Az egészség 

védelme és karbantartása tanítható, fejleszthető. Gyermekkorban az egészségre nevelésnek 

az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van, ezért az óvodai egészségfejlesztés 

kiemelt nevelési terület. 

Napjainkban az egészség megtartása olyan képességek kialakítására épül, amely feltételezi 

a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcsolati viselkedés) megismerését, 

gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti 

a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá szokássá alakítja az egészségvédő magatartást. 

Az egészség védelme az egyén és a társadalom érdeke, abban a családnak, az egészségügyi 

szakszolgálatnak, a köznevelési rendszernek közös feladata van. 

Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat és az óvodapedagógus együttműködése kiterjed 

a gyermek-egészségügyi ellenőrző vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a 

pedagógusokra, szülőkre, és gyermekekre vonatkozó egészségmegelőző és fejlesztő orvosi, 

védőnői tevékenységre. 

Az együttműködésnek több módszere beépül az óvodai nevelés programjába, így a védőnői 

látogatások alkalmával tisztasági, személyi higiéné ellenőrzésére, a közegészségügyi 

helyzet ellenőrzésére kerül sor. 

Az óvodapedagógus és a védőnő kapcsolatát megerősíti a gyermekek „előéletének” jobb 

megismerése: a fejlődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre 

(szociokulturális helyzetre) vonatkozó adatok cseréje. 

Az óvodai egészségügyi szolgálat visszatérő feladata a gyermekek fogászati gondozása, 

preventív ellátása. A csoportos fogászati (és más szűrővizsgálatok) megszervezése is 

megköveteli az óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi kezelésektől való félelem 

leszerelését. Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és óvodapedagógusi 

előkészítést, megbeszélést igényel. 

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból 

hozza magával az óvodába. A gyermek-egészségügyi szolgálat egészségvédő és fejlesztő 

feladatát képezi a szülők számára rendezett egészségvédő ismeretterjesztés, a közös szülői 

programok, higiénés és sportrendezvények, a „Szív kincsesláda” program megszervezése. 

A nevelés legfontosabb eleme az egészséges életmódra történő felkészítés, amelyhez 

különböző szakemberek, társadalmi mozgalmak szakértői nyújtanak segítséget. Kiemelten 

kezelendők a testnevelési és sportszervezetek, sportos életmódot hirdető csoportok, 

alternatív mozgásprogramok, úszásoktatás, gyermektorna foglalkozások. 
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Az óvoda egészségfejlesztési feladatai 

 

Az óvodai nevelés része az egészség fejlesztésére és a prevencióra irányuló egészségnevelő 

tevékenység. Az egészségfejlesztési feladat a testi (szomatikus), a lelki (értelmi, érzelmi, 

akarati) és szociális (társas, közösségi) nevelő tevékenységre vonatkozik. Az 

egészségnevelés az óvodai élet valamennyi szakaszára vonatkozik. Az egészséges állapot 

önmagában nem határozza meg valamely nevelési feladat sikerét, de hiánya mindenképpen 

nevelési „akadályként” hat vissza. 

Az óvodai nevelés feladatát az képezi, hogy a napi program teljesítése közben biztosítottam-

e a kisgyermek egészségét egyenként és csoportosan, elősegítettem-e 

egészségvédő/egészségfejlesztő szokások alakítását. A nevelés a testi (szomatikus) 

nevelésre alapoz. Az intézményi szintű egészségfejlesztési célok megvalósulását 

hatékonyan segítik a működő munkaközösségek. 

 

5.2. A testi nevelés feladatai 

 

Megkülönböztetjük a testi nevelést a testneveléstől. A testi nevelés felölel minden olyan 

ápolási, gondozási, esztétikai tevékenységet, amely a testre, a biológiai szervezetre irányul. 

A testi nevelés körében mindennapos óvodai feladat a személyi higiénére nevelés (a test- és 

fogápolás, a ruházat, a helyes táplálkozás, a kulturált étkezés gyakorlása), az óvoda 

környezeti tisztaságának megóvása, a fertőző betegségek és tartási rendellenességek 

megelőzése. A szomatikus nevelés aktív gyakorlatának tartjuk a testedzést, a Pedagógiai 

Programban szereplő mozgást, a mozgáskultúra megalapozását, vagyis a rendszeres 

mozgás, fizikai aktivitás, szokássá, magatartásuk részévé alakítását, a biológiailag 

szükséges mozgásigény kielégítését. 

A megelőző szemlélet jelenik meg az óvodapedagógus nevelő munkájában, azaz utaljon az 

egészségnek a jövőre való kihatására. 

A fizikai egészség fejlesztési lehetőségeiként az óvodai nevelés során az alábbiak adottak: 

az egyéni és közösségi egészségfejlesztés, személyi higiénia, a környezet védelme, 

környezeti higiénia, a gyakrabban előforduló betegségek megelőzése, testi rendellenességek 

megelőzése. 

 

5.3. A személyi és környezeti higiénia fejlesztése 

 

Személyes tisztálkodás: 

Ha a gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés 

szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos tisztálkodási, 

testápolási rendjével. A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség esetén a 

testápolás pótlása az óvodapedagógus és a dajka bensőséges ellátását igényli. 

A higiénés szemlélet átadása nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. 

A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladat: a kéz- és fogmosás, szokássá fejlesztése 

(szeretetteljes légkörben), a saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, fésű, 

fogmosó-felszerelés, tornafelszerelés, alvópárna) használata. Alapkövetelmény, hogy a 

személyi higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-külön álljon rendelkezésre. 

A legintimebb higiénés tevékenység a WC-használat, a WC-papír használata. Ennek 

begyakorlásában a dajkának részt kell vállalnia. Különösen a bevizelés kíván fokozott 

intimitást. 

Környezeti higiénia 

A környezethigiéniára nevelés magában foglalja az óvoda tisztaságának megóvását, 

szépítését, virágosítását: a foglalkoztató termek szellőztetését, az ivóvíz higiéniáját, a helyes 
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fűtés és világítás biztosítását, az udvar tisztán tartását, gondozását, a helyiségek, 

mellékhelyiségek takarítását (benne az önkiszolgálást is), az eszközök higiéniáját, rendben 

tartását. Kiemelten kezeljük a természet megvédését, az energiával való takarékosságot. 

Figyelmet igényel a galéria csúszásmentességének, korláthasználatának szabályozottsága 

(pl. rácsai olyan sűrűk legyenek, hogy a gyermek ne dughassa át rajta a fejét). 

A gyermek az óvodai életének zömét játékkal tölti, a játékhoz különféle játékszereket 

használ, amelyeket az ő méreteinek megfelelően kell tárolni, az audiovizuális (IKT) 

eszközöket pedig az óvodapedagógus felügyelete mellett lehet használni. A festéssel és más 

kézi munkával kapcsolatos eszközhasználat után szükséges biztosítani a mosakodást. 

 

5.4. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése 

 

Kisgyermekkorban a táplálkozás a fejlődés alapfeltétele. Az óvodáskorú gyermek 

táplálkozási szükségletét nem lehet a felnőttek szükségleteihez arányosítva levezetni, mert 

a kisgyermek anatómiai-biológiai sajátossága más. Az óvodásgyermek gyomra kicsiny 

űrtartalmú, nem alkalmas egyszerre nagy mennyiségű táplálék befogadására. A bél fala is 

vékonyabb, a bélmozgások kevésbé erőteljesek. Az óvodapedagógus hangoztassa azt az 

elvet, hogy az óvodáskorú gyermek étrendjében ne (vagy nagyon ritkán) szerepeljen magas 

só- és telítetlen zsírtartalmú, erősen fűszerezett, nehezen emészthető étel. 

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus 

egészségpedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a gyermekek is vegyenek 

részt – életkori fejlettségüknek megfelelő szinten –, és legyenek részesei étkezéskor az 

önkiszolgálásnak. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében szervezzen az 

óvodai csoport (szülőkkel, támogatókkal közösen) gyümölcs- vagy zöldségnapot, 

ismertesse meg az óvodapedagógus a gyermekeket új ízekkel, ismeretlen italféleségekkel, 

melyek cukortartalma minimális, ill. fokozza a gyermekek tejtermékek fogyasztása iránti 

vágyát. A gyermekek is vegyenek részt az ételkészítésben (saláta, köret, gyümölcstál 

készítésében), minimális mennyiségű sót és cukrot használjanak az elkészítés folyamatában. 

 

5.5. Rendszeres mozgás biztosítása 

 

A mozgásszervek fejlődésének belső, élettani ingere a mozgásra való késztetésben 

mutatkozik meg, és nagyobb energiafelhasználással jár, ezért a mozgás élettanilag a 

kisgyermek alapvető életjelensége. A gyermek mozgásigénye folyamatos kielégítésre vár. 

Ezért a mozgásfejlesztés és a mozgáskultúra elsajátítása nem önmagában álló feladat. A 

mozgás segíti a gyermeket a környező világ jobb megismerésében, a környezet 

felfedezésében és meghódításában. A kisgyermek mozgásszükségletének kielégítése 

legnagyobb részt a játéktevékenység útján valósul meg, ennek megfelelően a mindennapi 

mozgás középpontjában is a sok mozgással járó játék áll. A mozgásszükségletet a 

regenerálódást biztosító pihenés egészíti ki (csendes pihenő, alvás biztosításával, alvásigény 

figyelembe vételével). 

 

Játékos tevékenység 

 

A gyermekek különböző életkorukban más-más játékokkal játszanak. Már csecsemőkortól 

kezdődően megfigyelhető a gyermek úgynevezett funkcionális, gyakorló jellegű játéka, 

amely a mozgás és a végrehajtás sikerörömét kelti. A középsőcsoportba lépve a gyermek, 

különböző helyzetekbe, személyek szerepébe képzeli magát, és játssza el a felvett 

helyzethez tartozó szerepeket. Ezeket a játékokat szimbólumjátékoknak nevezi a pedagógia. 

A játéktevékenység legmagasabb fokát az alkotó játékok képezik, amelyek egy-egy cél 
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elérésére hozzák össze a játszó csoportokat. Ha a gyermek nem játszik, akkor beteg, vagy 

valamilyen pszichoszociális problémája van: autista, retardált, szorongó stb. 

 

Mozgás a szabadban 

 

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok és 

munkaeszközökkel való munkálkodások. Mindezek az általános munkavédelmi szabályok 

megismertetését, begyakoroltatását és ellenőrzését igénylik. Jelentős nevelői figyelmet 

igényel a szabadban a túlmozgás, a fegyelmezetlen játék megfékezése. Ellenőrzést kívánnak 

a homokozók, mászókák, hinták, kerti szerszámok, valamint a napozás és a vízzel való edzés 

lehetőségének balesetmentes kialakítása is. 

 

Mindennapi testnevelés 

 

A rendszeres mozgás biztosítását, a mozgáskultúra megalapozását, a motoros képességek 

fejlesztését az óvodai pedagógiai programban szereplő délelőtti edző tevékenység, a 

mindennapi mozgás szolgálja. Egészségpedagógiai cél a testedzés mellett a mozgás 

megszerettetése, a közös (játékos, sportos) mozgás által kiváltott öröm átélése. Mindennap 

alkalmazható mozgásgyakorlat lehet a mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás. Az óvodai 

testnevelés során alkalmazott mozgásformák alkalmasakká tehetik a gyermeket az életen át 

tartó sporttevékenység megalapozására. 

 

Mozgás foglalkozás (játékos testnevelés) 

 

A mindennapos testnevelés edző jellegű gyakorlatai mellett korcsoportra szabott, csoportos 

foglalkozást is tartani kell. A gyermek egészségvédelmét és egészségfejlesztését szolgáló 

testi nevelés és sportolás különös kiemelt helyzetben van az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban 

 

5.6. A lelki egészségvédelem feladatai 

 

A pszichohigiénés nevelés (lelki egészségvédelem) a lelki egészség fenntartásához és 

fejlesztéséhez szükséges készségek és képességek kiművelését öleli fel. Főbb területei közé 

soroljuk az egészséges napirend gyakorlását, készséggé alakítását, a hibás viselkedési 

módok kezelését (leszerelését), a stressz hatások kompenzációját, a magatartások érzelmi 

vezérlésére való készséget, a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. „segélykiáltások” 

megértését és megoldását. A lelki egészség fejlesztésének főbb feladatai: a társas-társadalmi 

beilleszkedés megvalósítása, a normatartás elsajátítása és a tevékenység önellenőrzésének 

gyakorlása. 

 

5.7. A beilleszkedési képesség gyakorlása 

 

A mindennapos óvodai nevelési gyakorlat kiemelt feladata a gyermekek csoportba való 

beilleszkedésének elősegítése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociális 

integrációjának megvalósítása. A beilleszkedési képesség megvalósítása az alábbi 

személyiségfejlesztő tevékenységeket kívánja az óvodai csoportok életében: 

 a társkapcsolatok erősítése, az együttműködés fokozása, 

 a másik személy ismerése, elfogadása, kedvező társalgási kapcsolat, 

 a hátrányos helyzetűek egészségi lehetőségeinek megértése, javítása, 

 más származásúakkal, vallásúakkal, együttműködés, 
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 más gyermekközösségekkel, egyesületekkel kapcsolattartás, barátkozás, 

 szolidaritás, bizalom a rászorulókkal szemben, 

 a szegregáció elvének és gyakorlatának elutasítása. 

 

5.8. Az alkalmazkodóképesség fejlesztése 

 

Az egészség tiszta, harmonikus környezetet igényel, amelyben a fizikai, pszichikus, 

szociális és esztétikai tényezők egyensúlyt tartanak. Az egyénnek az életben maradáshoz a 

környezet tényezőihez alkalmazkodnia szükséges. Az alkalmazkodás valamely tárgyhoz, 

állapothoz való hasonulást, „hozzáilleszkedést”, aktív elfogadást, beállítódást jelent, illetve 

tartalmaz. Az alkalmazkodás az egészségtudományban a szervezetnek az adott környezeti 

feltételekre adott elviselő reakcióját jelenti; az egészségfejlesztésben pedig a szociális-

kulturális normák és formák iránti elvárásait, a harmonikus személyközi kapcsolatokra és 

önmegvalósításra vonatkozó képességét és készségét fejezi ki. 

Napjaink globalizációs környezete ilyen alkalmazkodóképességeket igényel a jövő 

polgáraitól: 

 egészségvédő, balesetmegelőző, szabályt követő készséges magatartás, 

 a változó természeti és kulturális feltételekhez alkalmazkodó viselkedés, 

 az emberi kapcsolatok tiszteletben tartása, udvarias, segítő viselkedés, 

 (saját) betegség esetén a betegviselkedés elfogadása. 

 

5.9. Önismeret és önellenőrzés 

 

Az egészség tartalmában olyan változást jelző tényezőket is tételezünk, amelyek az 

egészség tartalmát kisebb-nagyobb időközökben rendszeresen ellenőrzik, változtatják. Az 

egészség, mint folyamat a következő visszatekintő, önellenőrző és korrigáló pszichikus 

képességeket igényli az óvodáskorban: 

 

 véleményalkotás a saját egészségvédő magatartásról (önmegvalósítás értékelése), 

 az életvédelmi és baleset-megelőzési magatartás tudnivalóinak ismerete, 

rizikóhelyzetek kerülése, 

 a saját aktuális életmód értékelő áttekintése, korrekciójának megtervezése, 

(táplálkozás, mozgás, szabadidő önellenőrzése), 

 más személyekkel való kapcsolat önelemzése (családban, iskolában, más 

csoportokban), 

 a meglevő testi-lelki szükségletek kommunikációjának és interakciós módszereinek 

(pl. a testbeszédnek) elemzése, korrekciója, 

 rendszeres egészségi ellenőrző vizsgálatok elvégzésének és a gondozás-ápolás 

módjainak elfogadása. 

 

5.10. A szociális egészség fejlesztési feladatai 

 

„Az ember, társas lény” – fejtette ki két és félezer évvel ezelőtt Arisztotelész, a bölcs görög 

gondolkodó. Ez a megállapítás azt fejezi ki, hogy az ember társadalomban, emberi 

közösségekben éli le életét, ami az együttélés szabályozottságát, a társak egymásra történő 

kölcsönhatását tételezi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, 

amely szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását is 

elvégzi. E nevelési feladat a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű 

emberként való elfogadásra készíti elő, és szeretetteljes együttműködésben való részvételre 
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szoktatja. Miután a biológiai, pszichikus és társadalmi tényezők között kölcsönhatás áll 

fenn, az egészségre ható tényezők társas-társadalmi hatássá is alakulhatnak, az óvodában 

elsajátított szociokulturális nevelő hatások ezért a gyermek későbbi életében is éreztetik 

hatásukat. Az óvodának, mint társadalmi intézménynek a zavartalan működéséhez és 

sikeres nevelőmunkájához nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott, derűs légkör, a harmonikus 

csoportmiliő. Az együttműködés során keletkezett feszültségek feloldására, a másság 

különbözőségeinek elfogadására, baráti kapcsolat létesítésére van igény páros 

kapcsolatokban, illetve az együttjátszó gyermekcsoportokban. Az óvodai csoport tagjait 

összekötő személyi kommunikáció, a beszéd, társalgás és együttműködés, közös 

játékcselekvés forrasztja össze egészen az „én csoportom” tudatáig. Természetes, hogy a 

gyermekcsoportban az óvodapedagógus az egészséges életmód szempontjából is mintaadó 

személy, ezért felelőssége az egészség megőrzésére és fejlesztésére is kihat. 

 

5.11. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

Az esélyegyenlőség és a másság elfogadása azt az emberi jogot testesíti meg, hogy minden 

embert származására, nemére, nemzetiségére, vallására, testi-lelki sérülésére, 

fogyatékosságára tekintet nélkül – ugyanazok a jogok és lehetőségek illetik meg az életben 

való érvényesülés folyamatában. Az esélyegyenlőség magában foglalja a másság 

elfogadását, azaz egy olyan másik személynek egyenlő társként történő elfogadását, aki a 

mindennapi életben, átlagos jellemzőkkel mérve, eltérő személyiség, és akit eltérése miatt 

a közösségből való kirekesztés veszélye fenyeget. Az elfogadás mércéjét az mutatja, hogy 

valaki mennyire hajlandó – a saját értékelése alapján – például egy sérültet, fogyatékost, 

szociálisan hátrányos helyzetű, kultúrában elmaradott személyt társadalmilag egyenértékű 

emberként elismerni, megérteni és befogadni. 

Az egészség fogalmának modern értelmezése megköveteli, hogy a fogyatékosságot ne az 

alkalmatlanság vagy képesség hiányaként, főleg ne betegségi állapotként értelmezzük. 

Minősítsük a fogyatékost olyan élethelyzetűnek, akinek életminősége a környezete 

alakításával vagy sajátos neveléssel-oktatással javítható. (Hangsúlyozzuk, hogy az ép és a 

sérült gyermekek közötti különbség nem egészségügyi természetű!) A fogyatkozással élő 

gyermekek életmódja, teljesítőképessége, érzelmi beállítottsága, érzékenysége egyéni 

jellegű, ezért minden gyermek egyéni bánásmódra tart igényt. 

Az óvodapedagógus alapfeladata e kérdésben a másság elfogadtatása a 

gyermekközösséggel. Az óvodapedagógusnak hangoztatott elve legyen az, hogy a 

fogyatkozással élő gyermek nem beteg, hanem más: más az életmódja, más a teljesítménye, 

több segítséget igényel. Elő kell segíteni, hogy a gyermek önállóan tudjon közlekedni 

(eligazodni), szükségleteit (kívánságait) jelezni, az óvodai személyzettel kommunikálni és 

a csoportban szokásos viselkedést megvalósítani. A befogadás megvalósításának 

előfeltétele az érzelmes bemutatás, amelynek lényege az, hogy az óvodapedagógus ismerteti 

a gyermek nevét, azt, hogy az új óvodás szívesen jött a csoportba, majd utal arra, hogy a 

közös élet, a játékos mindennapok során milyen figyelmesség mellett fogja ő is jól érezni 

magát a csoportban. Ezt követően az óvodapedagógus mutassa be a csoport játékait, a 

játékok elvételének (megszerzésének) és visszahelyezésének módját, mutassa be a 

tisztálkodás és WC-használat módját, az étkeztetés rendjét és az alvási lehetőséget. Mindezt 

az óvodapedagógus a dajka segítségével azért tegye meg, hogy a kisgyermek gyorsabban 

tájékozódjék a csoportban, az új helyzetben keletkezett félelme, szorongása megelőzhető 

legyen. 

 

 



19 

 

5.12. Az integráló nevelés követelményeinek teljesítése 

 

Az óvodai nevelésben egyre szélesebb körben valósul meg az együttnevelés (integráló 

nevelés) társadalmi igénye az, hogy az óvoda nevelőközösségének tagjai (tehát nem csak az 

óvodapedagógus!) a gyermek fogyatékosságát ne alkalmatlanságként, ne képesség 

hiányaként, betegségi állapotként értelmezzék, hanem olyan élethelyzetnek minősítsék, 

amelyben a környezet alakításával, sajátos neveléssel-oktatással a sérült életminősége 

javítható. Hangsúlyozzuk, hogy az ép és a sérült gyermekek közötti különbség nem 

egészségi természetű. (Például egy mozgássérült gyermek, különböző 

élettevékenységekben éppen olyan „egészségesnek” számít, mint az ép mozgású társa, 

csupán a mozgásos teljesítménye korlátozott). 

A fogyatékossággal rendelkezők közül gyakrabban mozgásszervi fogyatékosok, ritkábban 

érzékszervi fogyatékosok (látássérült gyermekek), nagyothallók, enyhén értelmi 

fogyatékosok, beszédhibás gyermekek (dadogók, hadarók, elakadó beszédűek) találhatók 

az óvodában nevelkedők között. Fejlesztő nevelésükhöz szakszerű segítséget a nevelési 

tanácsadó és a szakértői bizottságok nyújtanak. 

Külön csoportot képeznek a szociális hátrányú gyermekek, akiknél a családi, társadalmi, 

kulturális, anyagi háttér kedvezőtlen hatása (durva bánásmód, szegénység, lakásnélküliség, 

kisebbségi megkülönböztetés és más hátrányos körülmény). 

Ritkán, de az óvodai nevelésünket is érinti a roma gyermekek óvodai integrációja, amelyet 

a nyelvi kommunikációs hátrányok és kisebbségi előítéletek, kedvezőtlen higiénés 

szokások, hagyományos viselkedési normák gátolnak, és akadályozzák a másság 

elfogadását. Az együttnevelést olykor az akadályok halmozódása tovább hátráltatja. 

 

5.13. Sajátos nevelési igényűek egészségfejlesztése 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4§ 2. pontjában meghatározottak 

szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki 

a Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Ilyen gyermekek óvodai gondozására-nevelésére csak azon óvoda vállalkozhat, amelyik az 

alapító okiratában ezen (céltudatos, tervszerű és szervezett) gondozó-nevelő kötelezettséget 

felvállalta. Az elvállalt sajátos nevelési igény teljesítésekor a fogyatékosság részleges vagy 

teljes körű módosításának, illetve a képességek eltérő ütemű fejlesztésének kötelezettségét 

kell vállalni. A sajátos igényű gyermekek gondozása-nevelése speciális eljárások 

alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós fejlesztő, visszaállító, valamint 

gyógyító célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi nélkülözhetetlenné. E feladat az 

óvodapedagógus sajátos képzettségét, valamint az egészségügyi és Pedagógiai 

Szakszolgálat szakirányítását igényli. 

Sajátos nevelési eljárásként alkalmazzuk a gyermek előzetes bemutatását a csoportnak, 

majd a megérkezéskor olyan bemutatását, amely a segítés, a barátkozás, a közös játék 

lehetőségeit és eszközrendszerét részletezi. A következő lépés az ismeretlen óvodai 

környezet, az ismeretlen felnőttek és gyermekek, az óvoda napirendje, életrendje 

alkalmazkodási kényszerének feloldása. 
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5.14. Mozgásszervi fogyatékosok sajátos nevelése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése bizonyos esetekben korai fejlesztésre 

épül. A kis lépések elvének alkalmazásához, a gyermekekre jellemző, cselekvésbe ágyazott 

képességfejlesztésükhöz kellő időt és alkalmat kell az óvoda napi programjában biztosítani. 

A kis lépésekben való haladás elve különösen az alábbi fejlesztésekre vonatkozik: 

 alapmozgások kialakítására, fejlesztésére, 

 a minimális kontaktus, kooperációs készség a nem szóbeli és a szóbeli kommunikáció 

fejlesztésére, 

 beszélgetés kezdeményezése, aktív szókincs bővítésére, a beszédmegértés 

fejlesztésére, emlékezeti megtartás gyakorlására, 

 az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, az ehhez szükséges jelhasználat és 

logikai funkciók fejlesztésére. 

 

5.15. Sajátos nevelési feladatot jelent a beszédhibás gyermekek fejlesztő nevelés 

 

A beszédszervek organikus vagy funkcionális elváltozása, a központi idegrendszer sérülése, 

vagy valamely pszichikus ok a gyermek beszédzavarához vezethet, és a hangképzés 

különböző rendellenességét (artikulációs zavar, dadogás, hadarás, pöszeség, orrhangzós 

beszéd) válthatja ki. A beszédzavar óvodai körülmények között leggyakrabban félelmi, 

izgalmi, kudarckerülés hatására lép fel. A beszédhibák korrekciója logopédiai feladat, 

szakszerű megoldásához szakember segítségét kell kérni, ugyanis a beszédhiba a gyermek 

értelmi fejlődését, szociális kapcsolatainak alakulását akadályozhatja. 

 

5.16. Értelmi fogyatkozású gyermekek nevelése 

 

Az értelmi fogyatkozású, elmaradottságú (retardált) gyermekekkel kapcsolatos speciális 

óvodai nevelés tartalma egyedi jellegű. A gyengén értelmi fogyatkozású gyermek ugyan 

értelmileg károsodott (organikusan vagy funkcionálisan sérült), mégis a nem-fogyatékos 

csoportba – megfelelő pedagógiai program segítségével – sikeresen integrálható, 

együttnevelhető. 

Az óvodai közösségbe való felvételhez tájékoztatóul szolgál az óvodapedagógus részére a 

gyermek intelligenciahányadosa (IQ): 0,70–0,80 pont alatt: határeset; 0,50–0,70 pont: 

enyhén fogyatékos (debilis); 0,25–0,50 pont: közepesen fogyatékos (imbecillis). 

Az értelmileg retardáltak speciális fejlesztését biztosító pedagógiai célok a (normál) óvodai 

csoportban az alábbiak lehetnek: 

 a fogyatékos elfogadtatása a társaitól és a társak elfogadása a fogyatékostól, 

 szükségleteinek jelzése, a jelzés fogadása a közösségben, a jelek kódolása, 

 mozgásszükséglet kielégítése, társkapcsolat alakítása, befogadás, 

 kommunikációs készség gyakorlása, fejlesztése, 

 közösségi tapasztalatszerzés, normatartás, 

 emlékezetgyakorlás, önálló problémamegoldás. 

 

5.17. Autista gyermekkel való bánásmód 

 

Különös bánásmódot igényel az a közösségbe érkező autista gyermek, aki a környezetével 

nem beszél, kivéve egy-egy személyt, a tárgyakat ismeri, de csak néhány szót mond, 

viselkedése általában agresszív. Az autizmus lényege a kommunikációs kapcsolati készség, 

a társas együttműködő viselkedés, a gondolkodás minőségi károsodása, a szociális 

kapcsolatok elutasítása, a verbális kommunikáció zavara, elutasítása, azaz a kommunikációs 
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és a szociális készség károsodása és fennálló zavara. Az óvodapedagógus az autista 

gyermeket elzárkózásáról, különc és ismétlődő viselkedéséről, különc gesztusáról és 

beszédritmusáról, feltűnő mozgásismétléséről (pl. repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás) 

és játékáról, rutincselekvésekhez való ragaszkodásából, érzelmes kitöréseiből ismerheti fel. 

E jellemzők esetén a gyermek fejlődésének és egészségfejlesztésének alapfeltétele a 

társkapcsolati és kommunikációs készség fejlesztése, a gyermek játszótársként való 

elfogadtatása, mert a társkapcsolattal együtt a verbális kommunikáció is megindul. A 

gyermekközösség játéktevékenysége és szociális kapcsolata képes az autista gyermek 

kommunikációs kapcsolatát is észrevehetően javítani, valamint az agresszív viselkedés 

elmaradását segíteni. 

 

5.18. Szociális hátrányúak nevelési sajátossága 

 

A társadalmi beilleszkedés és az eredményes személyiségfejlesztés szempontjából 

meghatározó jelentőségű a mélyszegénységben élő, rossz családi körülmények között 

nevelkedő gyermekek óvodai integrált nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai „megelőző” egészségneveléséhez szükség lehet a gyermekvédelmi 

szakhálózat (jogi, pedagógiai, egészségfejlesztő) segítségét kérni, a szülői szervezetek, 

munkaközösségek társadalmi összefogását is igénybe venni. Az óvodapedagógiai 

gyakorlatban a szülők társadalmi integrációjának segítésére többféle módszer és alkalom 

alakult ki. 

 

Ezek közül ismertebbek: 

 klubfoglalkozások, 

 munkadélutánok, 

 közös séták, kirándulások, 

 orvosi tanácsadás, 

 csoport szülői értekezletek. 

 

Sajátos nevelési igény mutatkozik meg a roma származású gyermekek integrált óvodai 

nevelése során. Az integrált nevelés megoldása a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

meghatározó jelentőségű, elősegíti a roma népesség sajátos gazdasági, kulturális hátrányos 

helyzetének felszámolását, a másság kedvező társadalmi megítélését. 

A sajátos nevelési igény okai így jelennek meg az óvodában: 

 különbözik a roma gyermekek családi szocializációja és kulturális mintája, más a 

családi hagyománya, 

 mutatkoznak nyelvi kommunikációs hátrányok, 

 magas arányú a szülők munkanélkülisége, vele együtt a család szegénysége, 

 a roma családokban élők egészségi állapota az átlagosnál rosszabb, jelentős arányú a 

szenvedélybetegek száma, 

 a társadalomban még él a roma származásúak hátrányos megkülönböztetése, 

előítélete, a gyermekek elkülönítő nevelésére törekvés, 

 gyakori a roma gyermekek óvodai nevelésből való kimaradása, megszakítása. 

 

5.19. A gyermekbántalmazás és agresszió megelőzése 

 

A gyermekvédelem a gyermek jogainak érvényesítéséhez, a szülők kötelességeinek 

teljesítéséhez, a veszélyeztetés megelőzéséhez nyújt jogi hátteret. A gyermek védelméről 

szóló (2010. évi LXVI. törvénnyel módosított 1997. évi XXXI.) törvény a gyermek jogainak 

védelmét, a hatósági intézkedések lebonyolítását a családra, az óvodára (mint nevelési 



22 

 

intézményre), a gyermekvédelmi intézményrendszerre, továbbá az egyes szakszolgálatokra 

(egészségügy, rendőrség, ügyészség, bíróság) és a társadalmi szervezetekre bízza. A 

gyermek jogainak érvényesítése (ellátása, gondozása, nevelése) elsődlegesen a családra 

tartozik, ebből az óvodai nevelés kompetenciakörébe a személyiség fejlesztése, a 

veszélyeztetettség megelőzése, a gyermekvédő szolgáltatást nyújtókkal való (megelőző, 

ellenőrző, gyámhatósági) kapcsolat tartozik. A gyermekvédelmi feladatokat az 

óvodapedagógusok a gyermek-egészségügyi szakszolgálattal alaptevékenységként látják el, 

azaz hivatásbeli alaptevékenységük elválaszthatatlan része a gyermekvédelem. 

A gyermek a veszélyeztetett helyzetét félelem, szorongás, agresszív viselkedés jeleinek 

kíséretében hozzátartozói köréből hozza magával az óvodai életbe. A veszélyeztetettség 

hátterében leggyakrabban alkoholista, kábítószer-élvező, nagydohányos, bűnöző 

magatartású családi háttér fedezhető fel. A felderítés és a tanácsadás családlátogatással, 

egyéni beszélgetéssel, a nevelési tanácsadó, mint szakszolgálat vagy orvosi tanácsadó 

bekapcsolásával, illetve több óvodában szülői klubok, nyílt óvodai napok programjával, 

közös rendezvényekkel valósítható meg. 

A bántalmazott gyermeken az óvodapedagógus felderítheti a bántalmazás nyomait, és 

intézkedhet (a szülőknél vagy a gyámhatóságnál) a bántalmazás megszüntetése iránt. 

 

6. Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 

Cél: 

Az érzelmi, erkölcsi, és értékorientált közösségi nevelés célja a gyermek egyéni érdekeinek, 

tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül, az óvoda normáinak 

tiszteletben tartásával. 

 

Feladat: 

 Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

A személyiségén belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy az 

óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegye körül. 

 Már az óvodába lépés előtt /nyílt napok, családlátogatások/, és az óvodába lépéskor 

kedvező érzelmi hatások érjék a gyermekeket. A beszoktatás időszaka meghatározza a 

gyermek kialakuló érzelmi kötödését az óvodához. Az óvodapedagógus, dajka feladata 

a szülőkkel együtt a lehető legnyugodtabb feltételek megteremtése a gyermek 

közösségbe történő beilleszkedéséhez. 

 Olyan óvodai légkört teremtünk, amelyben az egyének közötti kapcsolat sokféle érzelmi 

kifejezést és élményt biztosít. 

 Olyan állandó értékrendet közvetítünk, ami hozzájárul a pozitív értékek kialakulásához, 

az erkölcsi /együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség/ és akarati 

tulajdonságok /önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat/ fejlődéséhez, 

a szokás- és normarendszerének megalapozásához. 

 Olyan tevékenységet szervezünk, amellyel erősítjük az én-kontroll funkcióit, 

csökkentjük az agresszivitás lehetőségét. 

 Az emberi és természeti környezet értékeinek, szépségeinek felismerését érzelemmel 

teli tapasztalásokkal, sokféle, szemléletes módszerrel segítjük. Megismertetjük a 

gyermeket szűkebb és tágabb környezetével, mellyel elősegítjük nemzeti identitástudata 

kialakulását, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötödés érzelmi alapjait, 

segítjük a keresztény kulturális értékek megismerését, megbecsülését. 

 Beszéddel, metakommunikációval, a mindennapi meséléssel erősítjük a gyermekek 

önkifejezését, az érzelmek, élmények kifejezésének lehetőségeit. A gyermeki 
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magatartás szempontjából modell értékű legyen az óvodai alkalmazottak 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

 A társas együttélés szabályainak, szokásainak megismertetésével, segítségével tesszük 

örömtelivé, értelmessé az óvodás éveket, melyek hatást gyakorolnak életük későbbi 

viselkedés kultúrájára is.  Az óvodapedagógus elfogadó és befogadó személyisége 

nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek 

egymástól. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek biztosítjuk a sajátos törődést, speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberek bevonásával. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

 A gyermekek szívesen járnak óvodába, aktív, tevékeny résztvevőivé válnak a közösség 

életének. 

 A közös tevékenységekben képesek együttműködni társaikkal és a felnőttekkel. 

 Örömmel tölti el őket a közösen átélt siker, a közös élmények. 

 Érdeklődőek társaik és a közvetlen környezetükben élők iránt. 

 Képessé válnak türelemmel, figyelemmel meghallgatni társaik és az óvónő 

mondanivalóját. 

 Érzelmileg elfogadják egymást, képessé válnak a különbözőségek elfogadására. 

 Képessé válnak a helyes viselkedési szabályok betartására, kialakulóban vannak azok a 

magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez és megóvásához szükségesek. 

 A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre a 

felnőttel és gyermektársaival. Szociálisan éretté válik az iskolakezdésre. 

 

6.1. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Minden nemzetnek fő kincse az anyanyelve. Ha elhal, a nemzet megszűnik létezni, és 

beolvad a környező népek tengerébe. 

A magyar nyelv rendkívül gazdag. Beszédpéldáinkon keresztül is megismertetjük a 

gyermekeket nyelvünk szépségével, árnyaltságával, a helyes mondat-szerkesztéssel. Az 

óvodai anyanyelvi nevelés során elsősorban a szókincset, a beszédértést, és az önálló szóbeli 

megnyilvánulásokat fejleszthetjük a beszédkedv felkeltésével, az élmények 

megbeszélésével, mesével, verssel, bábozással, változatos irodalmi élmények nyújtásával. 

A népi mondókák, a versek, a mesék ősi forrásai, a mondák az anyanyelvi nevelésnek, régi 

értékeket, hagyományokat közvetítenek. Közösen átélt örömök, és élmények 

elszakíthatatlan szálakkal kötik össze az óvodapedagógust és a gyermeket anyanyelvükkel 

és egymással. 

 

Cél: 

 Az anyanyelv ápolása, a szép magyar beszéd elsajátítása a különböző tevékenységek 

során. 

 Ismereteik, tapasztalataik rendszerezése, új élmények szerzése, értelmi-és alkotó 

képességek, kreativitás fejlesztése. 
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Feladat: 

 A magyar gyermekköltészet iránti érdeklődés felkeltése népi mondókák, versek, 

mesék, klasszikus és kortárs irodalmi művek, mondák kiválasztásával. 

 Nyelvi képességek fejlesztése báb-és dramatikus játékokkal. 

 A gyermeki önkifejezés lehetőségének biztosítása szabad szöveg megfogalmazásával. 

 A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, ismereteire, 

élményeire, érzelmeire építve, játékon és egyéb tevékenységeken keresztül 

közvetítjük azokat a tapasztalatokat, melyek a gyermekek értelmi fejlesztését segítik. 

 Megfelelő motivációval juttatjuk el a gyermekeket az elvont gondolkodás elvárható 

szintjére. 

 Anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése során alakítjuk, erősítjük a 

gyermekek beszédbátorságát, beszédaktivitását, segítjük az anyanyelvi kultúra 

megalapozását. 

 Rendszeresen biztosítunk mozgásos játék-lehetőségeket, melyben fejlődik a 

gyermekek vizuális memóriája, térről való ismerete, térészlelésük, harmonikus 

mozgásuk. 

 Kihasználjuk a játék összetett képességfejlesztési lehetőségeit. 

 Rendszerezzük, célirányosan bővítjük a gyermekek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatait, ismereteit, az óvodai nevelési módszerek segítségével. 

 Olyan segítő, ösztönző környezetet biztosítunk, mely elősegíti valamennyi értelmi 

képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 

 Kialakul a gyermekekben a megfelelő színvonalú beszédértés 

 Képesek szóbeli kifejezésre 

 Igénylik és szeretik a találós kérdéseket, verseket, meséket 

 Képesek elkezdett mesét folytatni. 

 Bátran kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal 

 A meglévő tapasztalataikat különböző tevékenységekben és élethelyzetekben tudják 

alkalmazni. 

 Gondolkodásukra jellemző a kreativitás 
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6.2. Az óvodai élet megszervezése 

6.2.1. Szerkezeti felépítés 

Fenntartó3 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 Bajcsy Zs úti Óvoda Béke sugárúti Óvoda Ewoldt Elíz Óvoda Galbácskerti Óvoda Gyulavári Óvoda Mágocsi úti Óvoda Máriafalvai Óvoda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Az ábrában megjelent strukturális viszonyokhoz tartozó feladatok részletezése megtalálható a Szervezeti Működési Szabályzat 6. pontjában. 

Székhelyintézmény – Törökzugi Óvoda 

Óvodatitká

r 

óvoda 

pszichológu

s 
Intézményvezető 

 

Pedagógiai 

munkát segítő 

szakmai 

munkaközösség 

Vezetőség 
DIFER módszert 

segítő 

munkaközösség 

 

Innováció, jó 

gyakorlat, 

rendezvényszervezé

s munkaközösség 

Szülői szervezet 

vezetősége 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Tagintézmény-vezető 
Óvodapedagógusok 

Pedagógiai munkát 

segítők 

 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Szülői 

szervezet 

Önértékelést 

Támogató 

Munkacsoport 
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6.2.2. Személyi feltételek 

 

 Az óvodáinkban, a nevelőmunka központjában a gyermek áll. 

 Az óvodai nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos 

feltétele az óvodai nevelésnek. Elfogadó, segítő, támogató attitűdje, modellt, mintát 

jelent a gyermekek számára. 

 Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt, példaértékű munkájuk, hozzájárul az óvodai 

neveléseredményességéhez. 

 A különleges bánásmódot és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése 

speciálisan képzett szakember közreműködését igényli. 

 A nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő óvodában a dolgozók feladata, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. 

 Ha intézményünkben migráns gyermekek nevelése is történik, az ott dolgozók feladata, 

lehetőséget teremteni számukra, hogy megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

6.3. Tárgyi feltételek 

 

 Intézményünk nyolc óvodából áll. Mindenki rendelkezik a pedagógiai program 

megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Minden óvodában van vezetői iroda, 

és a szülők fogadására alkalmas helyiség. Fejlesztő szobával hat tagintézmény 

rendelkezik. 

 Az óvodák épülete, udvara, kertje, berendezése oly módon van kialakítva, hogy az 

szolgálja a gyermek biztonságát, kényelmét, megfelel változó testméreteiknek, 

biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. 

 A gyermekek számára megfelelő mosdó és öltöző helyiségek vannak kialakítva. Hat 

óvodában van tornaszoba, egy óvodában sószoba. 

 Csoportszobáink a gyermeklétszámhoz viszonyítva megfelelő méretűek, világosak. 

Lehetővé teszik a gyermekek mozgás- és játékigényük kielégítését. Az 

óvodapedagógusok törekednek arra, hogy a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, 

formákkal, anyagokkal vegyék körül. A gyermekek által használt tárgyi felszerelések 

számukra hozzáférhető módon, és biztonságosan vannak elhelyezve. 

 Az óvodai nevelést segítő eszközök mennyisége, minősége megfelelő, de folyamatos 

felújítása, pótlása szükséges. 

 

6.4. Óvodai élet megszervezése 

 

 A Csoportnapló szerkezetét az óvodapedagógusok kidolgozták, a nevelőtestület 

elfogadta, így annak felépítése egységes. Valamennyi óvodapedagógus kötelezettsége, 

hogy a tervdokumentációban a felhasznált forrásokat pontosan beazonosításra alkalmas 

módon jelölje meg (szerző, cím, kiadó, kiadási év). Az óvodai nevelést a jóváhagyott 

pedagógiai program alapján valósítjuk meg, a teljes óvodai életet magába foglaló 

tevékenységek keretében megszervezve, az óvodapedagógusok jelenlétében és 

közreműködésével. 

 A pedagógiai munka tervezése minden tagintézményben magába foglalja a pedagógiai 

szabadságot, illeszkedik az óvoda arculatához. 

 A csoportra szabott nevelési terv készítése és értékelése félévente történik. 
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 Az óvodapedagógusok a tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztési tervet annak 

megfelelően készítik, ahogyan a csoportban a délelőttös, délutános váltás történik. Az 

óvodapedagógusok heti és kétheti váltásban dolgoznak. 

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

feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 

növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével 

valósulnak meg intézményeinkben. A napirendünk igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A rendszeres időpontban ismétlődő tevékenységek a gyermek 

érzelmi biztonságát teremtik meg. A napirenden belül a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítását a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki, szem 

előtt tartva a játék kitüntetett szerepét, egyes gyermek fejlettségi és igényszintjének 

megfelelően. 

 Az óvodapedagógusok a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal együttműködve 

végzik a gondozási feladatokat, ezzel segítve a gyermekek önállóságának fejlődését. A 

gyermek szempontjából fontosnak tartjuk a gondozási tevékenységre szánt elegendő 

időt, hiszen az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 

gyermekekkel. 

 

6.4.1. A gyermekek megismerését és fejlődését nyomon követő dokumentáció a 

következő részekből áll: 

o óvodába lépéskor, az eddig használt „Fejlődésnapló” alapján (minden 

gyermeknél ki kell tölteni): 

 anamnézislap kitöltése (szülő tölti ki), 

 családlátogatás feljegyzései (amennyiben a szülő fogad családlátogatást, 

az óvodapedagógus tölti ki), 

 beszoktatási tapasztalat (1 hónap eltelte után az óvodapedagógus tölti 

ki), 

 „a fejlődés menetének rögzítése” területről megtartjuk a testi fejlettség, 

egészségi állapot és mozgásfejlődés részt. Mindezt évente két 

alkalommal a dokumentum előírásai alapján kell kitölteni a gyermek 

teljes óvodai jogviszonya idején. 

A fentiek indoklása: a DIFER mérőeszköz nem tartalmaz testi fejlettségre 

vonatkozó mérést. Pedagógiai értékrendünk szerint kiscsoportban elsődleges 

feladatunk a gyermek beszoktatása, közösségi és egészséges életmód 

szokásainak kialakítása. Elsődleges tevékenység a játék és a mozgás. 

 

o a 4-5 és 5-6 éveseknél a fent leírtak mellett DIFER mérőeszközt alkalmazunk. 

A mérés évente egy alkalommal történik meg. Minden gyermeket a „hosszú” 

DIFER alkalmazásával mérjük.  

Eljárásrend: 

 szeptember, október a mérés ideje, azoknál a gyermekeknél, akik 

szeptemberig betöltötték a 4. életévüket. Ugyanezeknél a gyermekeknél 

Goodenough-féle rajzelemzés alapján, év elején és év végén A/4-es 

méretű, grafitceruzával készült emberrajz készítése szükséges), 

 november: egyéni és mikrocsoportos fejlesztési terv elkészítése, 

 december-május: a fejlesztés megvalósításának időszaka, 
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 következő mérés a következő nevelési év szeptember-október hónapja, 

ahol már egy kiinduló és záró eredménnyel fogunk rendelkezni, ennek 

alapján az elért fejlődést diagrammal tudjuk dokumentálni. 

 Adott évben tanköteles gyermekek mérése februárban történik. Indoklás: 

az országos mérés májusban van, és ha a mi mérésünk jóval korábban 

megtörténik, a mért eredmények közötti különbség nagy eltérést is 

mutathat. 

 

o „Szülői tájékoztatás a gyermek fejlődéséről” évente legalább két alkalommal, 

illetve szükség szerint kötelező. 

 

 A 2017-2018 nevelési évtől a gyermekek fejlettségi szintjének mérő eszköze a 

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló rendszer /DIFER/ A DIFER-ben szereplő tesztek 

diagnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről 4-8 éves kor között. A DIFER 

feltérképezi az írásmozgás-koordináció fejlettségét, amely az íráskészség 

elsajátításának előfeltétele. Megnézi a beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az 

olvasási készséget határozza meg; a relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi 

információk vételéhez szükséges. Vizsgálja a matematika tanulásához elengedhetetlen 

elemi számolási készséget, valamint a tapasztalati következtetést és a tapasztalati 

összefüggés-kezelést, mely a kritikus tanulás feltétele. Méri továbbá a beilleszkedéshez, 

együttéléshez szükséges elemi szociális készségek szintjét. Mindegyikük a 

személyiségfejlődés, az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű 

előfeltételnek tekinthető. 

A készségek fejlettségének diagnosztikus térképe megmutatja, hogy mely összetevőket 

sajátította már el a gyerek és milyen fejlesztési teendők vannak még hátra. 

 A mért eredményeket összehasonlítjuk az országos átlageredményekkel, melynek 

nyilvánosságot biztosítunk. 

 A nyolc tagintézmény minden csoportja rendelkezik a megfelelő mérőeszközzel. 

 

6.4.2. Napirend 

 

A napirendek az óvodák arculatánál megtalálhatók. 
 

6.4.3. Hetirend 

 

 

A fejlesztés tartalma 

 

 

Heti megjelenítés 

Szervezett mozgás 1x 

Verselés, mesélés 2x 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1x 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 1x 

A külső világ tevékeny megismerése 1x 

Játék, szabad mozgás, mindennapos 

testnevelés, munka jellegű tevékenység 

naponta 
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7. Az óvoda kapcsolatai 

 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az 

óvodai élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek éltében. 

A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladathoz és a szükséglethez. A 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező, ezért- 

lehetőségei szerint- törekszik a szakmai kapcsolatok kialakítására a Kárpát-medence magyar 

nyelvű külhoni intézményeivel. 

 

Kapcsolataink: 

 

 Család 

 Bölcsőde 

 Pedagógiai szakszolgálat intézményei 

 Közművelődési intézmények 

 Gyermekjóléti szolgálat és CSSK 

 Egészségügyi intézmények 

 Iskolák 

 Fenntartó 

 Pedagógiai szakmai szolgáltató 

 Médiák 

 

Kapcsolat a családdal: 

 

Az óvodai nevelésünk a családi neveléssel szoros együttműködés mellett szolgálja a gyermek 

fejlődését. Óvodapedagógusaink figyelembe veszik a családok sajátosságait, szokásait, s az 

együttműködés során érvényesítik a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

A kapcsolatteremtés formái: 

 

 beszoktatás 

 közös ünnepek, munkadélutánok, 

 napi kapcsolattartás, 

 nyíltnapok, 

 fogadóóra, 

 szülői értekezlet, 

 szükség szerinti családlátogatás 

 családi nap 

 

A tagintézmények működésüknek és arculatuknak megfelelően külön-külön is alakítják 

kapcsolataikat, ezért ezeket részletesen a tagintézmények programjaiban mutatjuk be. 

 

8. Az óvodai élettevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 

 

8.1. Játék 

 

A gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének a játékot tekintjük, 

hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyermek önállóságát, kezdeményezését, aktivitását. 

A játék sajátosan adja vissza a gyermekek érzelmein és gondolatvilágán keresztül a 
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környező világról szerzett benyomásait, élményeit. Sajátos gyermeki világ teremtődik 

segítségével, amelyben megnyugvást hozó megoldások születnek, vágyak teljesülnek. 

A játékot olyan komplex tevékenységforrásnak tekintjük, amit tudatosan felhasználunk a 

nevelés folyamatában céljaink eléréséhez. A játék által nyílik lehetőség a készségek és 

képességek rendszeres gyakorlására, fejlesztésére és a játékok megismertetésén, 

elsajátításán keresztül a pozitív értékek létrejöttére. A játéknak és a tanulásnak is a gyermek 

tevékenységi vágya, természetes kíváncsisága, az önállóságra törekvés szándéka az alapja. 

 

Cél: 

 A kisgyermek elemi pszichikus szükségleteinek kielégítése a szabad játék 

folyamatában. 

 A külvilágból és a saját belső világából származó tagolatlan benyomásait tagolja 

játékában. 

 

Feladat: 

 

 Az élmények, tapasztalatok feldolgozásának biztosítása a szabad játékban, az egyes 

játékfajták / gyakorló-, szimbolikus, konstruáló-, szabályjáték / fejlesztése a 

gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével. 

 Az óvoda, és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, 

eszközöket és élményszerzési lehetőséget biztosítson. 

 Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A 

gyermek első játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 

óvodapedagógus. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja 

az élményszerű, elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az 

óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti 

együttjátszása, támogatása, serkentő, ösztönző magatartása, indirekt reakciói 

segítségével éri el. 

 Gyermekek élményeiket a játékban élik meg, ezért nagyon fontos az egyéni és közös 

élmények biztosítása, játékban történő feldolgozása. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

 a gyermekek igényévé válik a tartós együttjátszás, a tevékenységekben való közös, 

aktív, alkotó együttműködés, 

 képesek olyan játékhelyzeteket teremteni, amelyekben egyéni tapasztalataikat, 

élményeiket fel tudják dolgozni, 

 dominánsan jelentkezik a szimbolikusjáték, amiben képesek szerepet vállalni, 

megosztani vagy arról lemondani, 

 szívesen vesznek részt a szabályjátékokban és azok irányításában; képesek a 

szabályok betartására. 

 

8.2. Verselés, mesélés 

 

Cél: 

 A gyermekek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, szemléletmódjának és 

világképének alakítása, csodákkal teli meseélményekkel, versek zeneiségével, 

rímeinek csengésével. 
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Feladataink: 

 A felhasznált irodalmi anyag igényes összeállítása. 

 Mondókák, dúdolók, verseken keresztül anyanyelvi képesség fejlesztése, egyéni 

fejlettségi szint 

 A tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása. 

 Különböző tevékenységek közben formálni beszédkészségüket, gazdagítani 

szókincsüket. 

 

A felhasznált irodalmi anyag igényes összeállítása: 

Fontos az igényes válogatás. Ehhez a legnagyobb és legfontosabb területet a népköltészet 

adja. A népi mondókák, rigmusok, népmesék a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi, valamint a klasszikus és kortárs irodalmi művek, minden 

korosztálynak bőséges kínálatot nyújtanak. A lovagoltatók, simogatók, ringatók stb. a 

meghitt együttlétek alatt érzelmi kötődést alakítanak ki. A kisebbeknek olyan meséket 

választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 

Később már többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, novellisztikus-realisztikus 

mesék alkotják a gyerekek mesevilágát. A nagyobbak mesetárába beépítjük a klasszikus 

tündérmeséket, a tréfás- és a műmeséket, a mondákat. Megismertetünk a gyerekekkel 

vidám, humoros verseket, valamint a mai magyar költők népköltészeti ihletésű, 

ritmusélményt nyújtó verseit, és más népek kultúrájából merített irodalmi alkotásokat is. 

A gyerekek versanyagát különböző típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal gazdagítjuk. 

Lírai verseket mutatunk be, amiről a gyerekek megérzik a költői képek kifejező erejét. 

 

A tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása: 

A gyermekeket az egyszerű meséken keresztül fokozatosan hozzászoktatjuk a mese 

figyelmes végighallgatására. 

Ehhez állandó, meghitt helyet alakítunk ki. Fontos a tekintet, mimika, hanglejtés, amely 

fokozza a meseélményt. A belső kép megjelenése érdekében általában szemléltető eszköz 

nélkül mesélünk. A csendes pihenő megkezdésekor történő mesélés vegyes életkorú 

csoportban jó alkalom a hosszabb és folytatásos mesék mondására. Fontos, hogy 

mennyiségben és tartalmi színességben olyan repertoárral rendelkezzünk, hogy az adódó 

alkalmakhoz mindig kapcsolódni tudjunk. Néhány jelképes kellékkel motiváljuk a 

gyermekeket a mesék dramatizálására. A bábozás élményét az óvónői bábjátékon 

keresztül éreztetjük meg a gyermekekkel. A gyermekeknek lehetőséget biztosítunk 

síkbábok, fakanálbábok. és kesztyűbábok használatára, mellyel fejlesztjük érzelmi, 

értelmi és erkölcsi képességeiket. 

 

A nyelvi kultúra alapjainak lerakása, a nyelvi képességek életkornak és egyéni 

fejlettségnek megfelelő fejlesztése: 

Arra törekszünk, hogy mesélésünk, versmondásunk példaértékű legyen, Nyelvtanilag 

helyes, tiszta beszéddel, megfelelő artikulációval tolmácsoljuk az irodalmi műveket. 

Lehetőséget biztosítunk a gyermekek szabad önkifejezésére: saját vers- és mesealkotás, 

mely által fejlődik kifejezőkészségük, bővül szókincsük. A valamilyen okból egyéni 

fejlesztésre szoruló gyermeknél személyre szabottan, a konkrét hiányosságokat 

megcélozva alkalmazzuk a mese, vers, báb kínálta fejlesztési lehetőségeket. Pl.: helyes 

hangzóejtés gyakoroltatása mondókával, vagy beszédgátlás oldása bábbal. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

 Várják, igénylik a mesehallgatást. 
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 Szívesen mesélnek, dramatizálnak, báboznak egymásnak, s a maguk szórakoztatására. 

 A magyar népmesék szófordulatai passzív szókincsükbe beépülnek. 

 Képesek a már elkezdett mesét folytatni, befejezni. 

 Kialakul igényük a könyv tisztelete, szeretete iránt. 

 Beszédfegyelmük alakul. 

 Környezetükben megfelelően kommunikálnak. 

 

8.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Cél: 

 A zenei képességek fejlesztésén túl, a zenét szerető, kulturált, boldog ember nevelése. 

Eszköze a zene és az énekszó. 

 

Feladat: 

 A felhasznált zenei anyag igényes válogatása, az életkor és a csoport 

képességszintjének figyelembevételével. 

 Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása. 

 Nyelvi képességek fejlesztése a mondókák, gyermekdalok és zenei képességfejlesztő 

játékok által. 

 

A felhasznált zenei anyag igényes válogatása, az életkor és a csoport képességszintjének 

figyelembevétel: 

Az óvodai zenei nevelés során megismertetjük a gyermekeket a mondókákkal, énekes 

játékokkal, komponált gyermekdalokkal. 3-4 éves korban főleg ölbeli játékokat 

ismertetünk meg, amelyeket a felnőttekkel játszanak. A szeretet a biztonságérzet 

kialakításának egy-egy láncszeme az arc, kéz, ujj és lovagoltató játékok. Álló helyzetben, 

játékos mozdulatokkal eljátszható, 4-5 hangból álló énekes játékokat játszunk. 4-5 éves 

gyermekek zenei ismereteit mondókákkal, énekes játékokkal bővítjük. Megismertetjük 

őket a csigavonal, a hullámvonal és a szerepcserére épülő játékokkal. Az énekes játékok 

alkalmasak a gyermekek mozgásának fejlesztésére. Az 5-6-7 éves gyermekek ismereteit 

kiolvasókkal bővítjük, melyeket különböző játékhelyzetekben tudnak alkalmazni. A 

zenehallgatáshoz olyan műveket válogatunk, amelyek felkeltik a gyermek érdeklődését 

az értékes zene iránt. Érzelmi hatású dalokat, népdalokat énekelünk, felhasználjuk más 

népek nemzeti, dalait. Magyar komponált műzenét, kortárs műveket, altatódalokat, 

klasszikus műzenét. 

 

Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítás: 

A 3-4 éves gyermekekkel megismertetünk 6-8 mondókát, ölbeli játékot és 10-15 énekes 

játékot. A rövid mondókák, dalok 2/4-es üteműek, amelyekben negyed és páros nyolcad 

ritmusok vannak. Ebben a korban gyakran játszunk ölbeli játékokat. Játék közben 

megismertetjük az alapfogalmakat és bemutatjuk a halk-hangos beszéd, mondóka, ének 

közötti különbséget. Megfigyeltetjük a csendet, a környezet hangjait és a dallamjátszó 

hangszerek hangszíneit. Különböző mozdulatokkal érzékeltetjük az egyenletes lüktetést. 

Felkeltjük az érdeklődésüket a zenehallgatás iránt, lehetőleg énekes zenei élményt 

biztosítunk. Törekszünk arra, hogy a gyermekeknek legyen lehetőségük néhány percig 

tartó hangszeres zene meghallgatására. 

 

A 4-5 éves gyerekekkel megismertetünk 4-5 új mondókát, és 12-15 új gyermekdalt. A 

körjátékok közül már nehezebbeket is válogatunk, pl.: szerepcserés, párválasztó, 

sorgyarapító játékok stb. Lehetőséget biztosítunk az önálló éneklésre, kisebb 
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csoportokban a halk-hangos és mély-magas hangok közötti különbség gyakorlására. 

Különböző módon érzékeltetjük az egyenletes lüktetést és a mondókák, dalok ritmusát. 

 

Az 5-6-7 éves korban megismertetünk 4-7 új mondókát, 14-18 új énekes játékot, 3-4 

alkalomhoz illő műdalt. Ebben a korban már bonyolultabb játékokat választunk, mint pl.: 

párcsere, kapus, hidas, sorgyarapító - fogyó játék. Megismertetünk olyan egyszerű táncos 

lépéseket, amit a felnőtt minta utánzásával követni tudnak. Egyre több lehetőséget 

biztosítunk az egyéni éneklésre, ahol gyakorolhatják a tiszta éneklést a gyerekek. A 

hallásfejlesztést segítő fogalom párokat összekapcsoljuk a tempó változásával vagy 

dallambújtatással. 

 

Nyelvi képességek fejlesztése a mondókák, gyermekdalok és zenei képességfejlesztő 

játékok által: 

A gyerekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, 

énekek ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. A 

mondókák, énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása 

érezteti a nyelv kifejező erejét, szépségét. A hangutánzó szavak éneklése segíti a magán- 

és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A sokféle énekes játék alkalmas a szókincs 

bővítésére. 

 

Mozgásfejlesztés a zenei nevelés folyamatában: 

A mozgásos játék, az együttes táncmozdulatok örömteli végzése közben fejlődik a 

gyerekek nagymozgása. A zene segít ebben, hiszen a dal ritmusa, lüktetése önmagában 

mozgásra serkent. Egyensúlyérzékük fejlődésével párhuzamosan éreznek rá fokozatosan 

a mozgás ritmusára, ez a ritmikus mozgás visszahat, erősíti az egyensúlyérzékelést. Az 

oldaliság ismerete, fejlesztése a páros játékok, táncok közben is alakul. A tapsoltatók, a 

tenyérsimogatók, a láblógatók, a ritmikus mozdulatok, a különböző testrészek 

megismerését nagyban segítik. A térérzékelés fejlesztésére tág lehetőséget biztosít a zenei 

nevelés is. A dalos játékok és táncok közben alapvető szerepet játszik a tér mozgásos 

alakítása: 

 téri irányok bemozgása; 

 különböző téri helyzetek mozgásos megélése; 

 egyensúlyérzék fejlesztése. 

Az összes mozgásforma tükör előtt is gyakorolható. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyerekek önállóan kezdeményeznek énekes játékokat, melyben átélik a közös játék 

örömét. 

 Esztétikus, kifejező mozgásra törekednek. 

 Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat. 

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

 Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. 

 Mernek és tudnak egyedül is énekelni. 

 

8.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

Cél: 

 A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi kifejezése. Tér-forma és szín 

képzeteinek gazdagítását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységüket, 

szép iránti fogékonyságukat, igényességük alakítását. 
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Feladat: 

 

A gyermekek környezetük iránti érzékenységük alakítása, alkotó-alakító 

tevékenységük feltételeinek megteremtése: 

Az óvodapedagógus feladata, hogy megteremtse a gyermek kreatív önkifejezés hangulati, 

környezeti és eszközbeli értékeit, valamint megismertesse a gyermekeket a nemzeti 

szimbólumokkal, népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal.  Az egész nap 

folyamán az alkotó tevékenységhez megfelelő légkör, hely, idő, valamint elegendő 

minőségű és mennyiségű eszköz és anyag álljon a gyermekek rendelkezésére. 

Az eszközök kiválasztásánál szempontunk a célszerűség, az esztétikusság, a 

változatosság és a természetes alapanyag. A hely biztosításánál a tevékenységnek 

megfelelő kényelmes körülményt teremtünk, ahol a gyermekek nyugalomban 

alkothatnak. Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az elkezdett munkát minden esetben 

befejezhessék. A gyermekeket megismertetjük az eszközök használatával, a különböző 

anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás és a kézi munka technikai 

alapelemeivel, és eljárásaival. A gyermekek alkotókedvüket sokszínű, érdekes ábrázoló 

tevékenységekben bontakoztathatják ki (pl.: agyagozás, szövés, fonás, varrás, tépés, 

vágás, hajtogatás, téri formák létrehozása, képalakítás) s az elkészült produktumokat az 

intézmény kiállító helyein mutathatják be társaiknak, hozzátartozóiknak. Lehetővé 

tesszük, hogy a „kincseket”, amit a gyermekek a természetben gyűjtöttek, alkotó-alakító 

tevékenységeikhez felhasználhassák. Az örömmel végzett változatos ábrázoló 

tevékenységek által alakul ki a gyermekek igénye az alkotásra, az önkifejezésre, a 

környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. Bátorítjuk a 

tehetségígéreteket. 

 

Az ábrázoló tevékenységek tartalmának, minőségének fejlesztése: 

A kisebb gyermekek ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel, és a technikai kivitelezés 

lehetőségeivel, a mintázás, firkálás, rajzolás során. A gyurmát, vagy agyagot nyomkodva, 

gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, hengerítve, stb. formázhatják. Az építés során 

megismerkedhetnek a különböző tárgyak formáival, alakzataival, tulajdonságaival. 

Fejlődik térbeli tájékozódó- és rendezőképességük. Folyamatosan olyan élményekhez 

juttatjuk a gyermekeket, amelyeket megfigyelések, tevékenységek, vizsgálatok alapján 

szerezhetnek, így elősegítve a környezetesztétikai érzékenység formálását. 

A nagyobb gyermekek alkotó tevékenységét fokozatosan újabb technikák 

megismertetésével bővítjük. A gyermekeknek mindig lehetőséget, és alkalmat adunk az 

élményeiknek, tapasztalataiknak, érdeklődésüknek megfelelő szabad téma választására. 

A képalakítás megjelenik festéssel, zsírkrétával, ceruzával, filctollal, pasztellkrétával, 

papírragasztással, agyagba, gyurmába illetve homokba karcolással, természetes anyagok 

felhasználásával. Rajzaikban megjelenik az emberábrázolás, környezet, tárgyak 

cselekmények, saját elképzelések alapján, majd később saját élményeken alapuló 

témákban a mesék, versek, ünnepek, közös élmények esemény ábrázolása is. A 

gyermekek természetes és más anyagok felhasználásával ajándékokat is készítenek, 

mellyel átélik az ajándékozás élményét. A gyermekek alkotásait megbecsüljük, gyűjtjük, 

felhasználjuk játékban és dekorációhoz. Az alkotó-alakító tevékenység a mindennapi 

játékba integrálódik. Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyermekek egyéni 

adottságaihoz, fejlődési üteméhez igazodunk, így érvényre jutnak a saját kreatív ötletek, 

élmények, egyéni kifejezésmód, színhasználat. A gyermeki személyiség fejlesztésének 

fontos eszköze a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi, természeti 

környezettel való találkozás. 

 



35 

 

Mozgásfejlesztés a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységein keresztül: 

Sok mozgással, cselekvéssel, a különböző észlelő funkciók együttműködésével a 

gyermek kézügyessége, szem-kéz koordinációja fejlődik. Az udvari lehetőségeket az 

ábrázoló tevékenységek terén egész évben kihasználjuk. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 Örömmel, saját kezdeményezésükre is folytatnak ábrázoló tevékenységeket, 

megtanulnak „látni”. 

 Örülnek az alkotásuknak, a közös elkészített kompozícióknak. 

 A képalkotásban megjelennek ismereteik, gondolataik, élményeik, elképzeléseik, 

kedvelt színeik. 

 Fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat, vigyáznak önmaguk és 

egymás testi épségére. 

 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Meglátják a környezetükben az esztétikai értékeket. 

 

8.5. Mozgás 

 

Cél: 

 A természetes mozgásigény kielégítése és a mozgás megszerettetése. 

 A mozgásszint fejlesztése, mozgástapasztalatok bővítése. 

 Rendszeres egészségfejlesztő testmozgással, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok által pszichomotoros készségek és képességek kialakítása, 

formálása, fejlesztése. 

 Változatos és örömteli érzelmi biztonságban történő gyakorlási formákkal, játékokkal 

a gyermekek természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros mozgáskészség 

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének elősegítése. 

 

Feladat: 

 Feladatunknak tekintjük. 

 A spontán, a játékba, azon belül a szabad játékba ágyazott mozgás tevékenységgel, 

egészségfejlesztő testmozgásnak mindennapi biztosításával, az egyéni szükségletek és 

képességek figyelembe vételével. 

 A gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazását, a szabad levegőn való tartózkodás kihasználását, a képesség, 

állóképesség és a gyermeki szervezet teherbíró képességének fejlesztését. 

 Közös örömmel végzett mozgás közben a társas kapcsolatok szélesítését. 

Alkalmazkodás közben, önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük 

fejlesztését. 

 A gyermekek fejlesztésének fontos eleme a mozgás, amely átszövi az óvodai élet 

minden tevékenységét. A mozgásnak transzfer hatása van, kihat az értelmi 

képességekre és a szociális kapcsolatokra. 

 

A mozgás hatása az értelmi képességek fejlődésére 

 A játékba, azon belül az udvari játékba ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai 

élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített testmozgás kiegészítője az irányított 

mozgástevékenység, amelyek közösen hatnak a gyermeki személyiség fejlődésére. 
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 A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a észlelési 

területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás fejlődését, a tanulási 

képességek és kompetenciák kialakítását, fejlesztését. 

 

A mozgás hatása a szociális képességek fejlődésére: 

 A saját testének és mozgásos képességeinek a megismerése segíti az “éntudat” 

fejlődését a “szociális én” erősödését. 

 Együtt végzett mozgás közben lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták 

tanulására, egymáshoz való alkalmazkodásra. 

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

ezeknek a kezelését, elviselését. 

 

A mozgásfejlesztés két területe 
 

a./ Kötetlen, motivált szabad mozgástevékenység biztosítása 
A napirendet úgy alakítjuk ki, hogy az egész nap során lehetőség nyíljon a mozgásos 

tevékenységekre. 

3-4 éveseknél első lépés a rendszeres mozgásra szoktatás, pozitív élmények, 

tapasztalatok megerősítése. Figyelembe vesszük a gyermekek adottságait, képességeit, 

érvényesítjük a fokozatosság elvét. Elsősorban a nagymozgásokat fejlesztjük: csúszás, 

mászás, bújás. 

Ezek eszközei: létra, csúszda, bordásfal, Greiswald-féle tornaszer. 

4-5 éveseknél kiemelt feladat a testséma fejlesztés, a test részeinek megismerése és 

feltérképezése. Nagy hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az 

egyensúlyérzék fejlesztése. Ezek fejlesztését szolgálják a célbadobó játékok, ugróiskola, 

ugrókötél, manipulációs tevékenységek. Az egyensúlyérzék fejlesztését a szabad 

játékban a hintázó, ringató, pörgő mozgások biztosítják. 

Eszközei: a különböző hinták, Body-roll, rézsutos létra. 

5-6-7- éves korban a finommozgások fejlesztése az elsődleges. Játékban sok lehetőség 

nyílik a spontán fejlesztésre, pl. ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, varrás, 

gyöngyfűzés, kicsi elemekből építés, konstruálás, barkácsolás stb. Különböző eszközök 

fogása, tartása, támaszgyakorlatok elősegítik a kéz fogóizmának erősödését. Ezek a 

gyakorlatok kiemelten fontosak az írás előkészítés szempontjából. 

Udvarunkon is kihasználunk minden lehetőséget és helyet a szabad mozgásra. 

Megengedjük, hogy megfelelő méretű fára felmászhassanak a gyerekek. Kivisszük az 

udvarra a testnevelési foglalkozáson használt eszközöket. Különböző méretű és formájú 

mászókák, hinták, létrák találhatók a játszóudvarokon. Mindenkor a gyermekek 

rendelkezésére állnak különböző méretű labdák, ugrókötelek, karikák. Minden gyermek 

érdeklődésének megfelelően csatlakozhat bármely tevékenységhez (óvónő vagy 

gyermek által irányított szabályjáték, versenyjáték, körjáték).  Ezáltal megtanulják az 

egymáshoz való alkalmazkodást és egymás tiszteletben tartását. 

Hetente egyszer nagyobb sétát teszünk, alkalomszerűen távolabbi kirándulásokat 

szervezünk. Az évszak adta lehetőségek maximális kihasználására törekszünk: 

hógolyózás, szánkózás, csúszkálás, pancsolás, mezítláb járás stb. 

Lehetőséget biztosítunk kiegészítő mozgástevékenységekre: úszás, néptánc. 

 

b./ A konkrét fejlesztést szolgáló testnevelés 

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett - tudatosan 

irányított - szervezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban, a mozgásról 

szerzett pozitív élményeket kell megerősíteni. A testnevelés foglalkozások bevezetése 
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fokozatosan, minden kényszer nélkül történik. Feladatunk a szervezet arányos 

fejlesztése, felfrissítése, a mozgásigény kielégítése, tanulási zavarok megelőzése sok-

sok játékkal. Fontos feladat, hogy a gyermekek legkevesebb várakozási idővel 

folyamatosan mozogjanak. A testnevelés részfeladatai: a testi fejlődés biztosítása,(erő, 

állóképesség) motoros képességek fejlesztése, mozgásműveltség kialakítása, játék, 

versenyigény felkeltése, kielégítése. A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai, 

torna, játék jellegű feladatokból tevődik össze. Tudatosan beépítjük azokat a speciális 

gyakorlatokat, melyek testalkati deformitások (lúdtalp, hanyag tartás) és a potenciális 

tanulási zavarok megelőzését szolgálják (észlelés, finommotorika, irányok, téri 

tájékozódás, szociális kapcsolatok alakulása). 

 

A testnevelés anyag éves elrendezésének szempontjai 

 helyi adottság (tágas csoportszoba, udvaron betonozott-füves területek, megfelelő 

eszközállomány); 

 időjárás változásai - minden lehetőséget kihasználunk a szabad levegőn való 

tartózkodásra; 

 életkorra, egyénre szabott, differenciált feladatadás (alkatból eredően, saját tempó 

figyelembevételével). 

 

A feladatok végrehajtásánál nem az elsődleges, hogy a gyerekek tökéletesen kivitelezve 

végezzék a gyakorlatokat. Elsősorban olyan készségeket és képességeket akarunk 

kialakítani, amelyek majd segítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését. Megmutatjuk a 

helyes mintát, ösztönözzük és biztatjuk a gyerekeket az esztétikus, pontos mozgásra, ezt 

azonban soha nem elmarasztalva, hanem mindig a pozitívumokat kiemelve tesszük. A 

testnevelés foglalkozáson a kézi szerek közül használjuk: a különböző méretű labdákat, 

szalagokat, kendőket, botokat, babzsákokat, apróbb szabálytalan alakú építőelemeket a 

lábboltozat és testtartás alakításához. Rendszeresen, heti egy alkalommal szervezett 

foglalkozásokon is lehetőség van a fejlesztés feladatinak fokozatos megvalósítására. 

 

Az észlelés területéről a következő feladatok beépítésére van lehetőség 

 alaklátás, formaállandóság fejlesztésére: forma alakítás, mozgással, különböző 

alakzatok végigmozgása, körbemozgása; 

 kinesztetikus mozgásészlelés fejlesztése: behunyt szemmel bizonyos mozgások 

végzése, feszülés és elernyedés érzékeltetése; 

 térészlelés fejlesztése: alapvető térirányok megismerése, saját testének közvetítésével. 

 

A verbális fejlesztés területéről a következő feladatok beépítésére van lehetőség 

 testrészek, 

 helyzetek, 

 mozgások, 

 téri irányok pontos és gyakori megnevezése. 

 

A verbális fejlesztés nem szakíthatja meg a mozgás lendületét. A gyermek cselekvését 

fogalmazzuk meg. Nagyon fontos, hogy a fejlesztő feladatok természetesen illeszkedjenek 

a testnevelés anyagához. A gyermekek fejlődését csak akkor segítjük, ha a megfelelő 

időben, a megfelelő tevékenységet végeztetjük. 

3-4 éves korban: 

 Természetes mozgásokat tartalmazzon a testnevelés anyag, a nagymozgások 

fejlesztése kiemelt feladat. 
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 A testrészek ismeretét célzó gyakorlatok. 

 A tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása. 

 A test személyi zónájának alakítása. 

4-5 éves korban: 

 A tér mozgásos megismerése. 

 Egyensúlyérzék fejlesztése (fordulatok, testhelyzetváltozások). 

 Szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok (célba dobás, vonalon 

gurítás, csúsztatás; célba ugrás, vonalon, padon járás). 

 Oldaliság tanítása (csuklógumi használata a jobb oldal megkülönböztetése céljából). 

5-6-7 éves korban: 

 Az észlelés fejlesztése a legcélzottabb. 

 Alaklátás, formaállandóság fejlesztése. 

 Finommozgások fejlesztése (szerek különböző fogásmódja, kisebb testrészekkel 

végzett mozgások). 

 Keresztcsatornák fejlesztése. 

 

Óvodai testnevelésünk szerves része a mindennapi torna. Minden korcsoportban minden 

nap legalább egyszer szervezzük. A tornának, játékos mozgásnak, az egészséges 

életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek - az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. Napirendbe 

illesztését mindenki maga dönti el. Az időjárás lehetőségétől függően szabadban 

végezzük. A mindennapos testnevelés anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják. Ha 

rendszeresen és megfelelően szervezzük ezt a tevékenységet, akkor a gyermekek szívesen 

és örömmel vesznek részt benne. Igénylik, majd szokásukká válik a mindennapi mozgás. 

Az örömmel, jó hangulatban végzett játékok jó lehetőséget nyújtanak a program 

feladatának megvalósításához, társas kapcsolatok alakulásához is. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Igénylik, szeretik a mozgást. 

 Biztosan mozognak, tudják mozgásukat irányítani. 

 Nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzékük összerendezett mozgássá alakul, 

helyes testtartásuk kialakul. 

 Tudnak a környezetükben tájékozódni, ismerik az irányokat, kialakul testsémájuk, 

oldaliságuk. 

 Kialakul önfegyelmük, szabálytudatuk, egészséges versenyszellemük, pozitív 

énképük, szabálykövető társas viselkedésük, együttműködő készségük, 

problémamegoldó gondolkodásuk. 

 

8.6. Külső világ tevékeny megismerése 

 

Cél: 

 A gyermekek minél több mozgásos, érzékszervi tapasztalatot szerezzenek az őket 

körülvevő természeti–emberi-tárgyi környezetükről életkoruknak megfelelő szinten, 

ezáltal biztonságban tudjanak tájékozódni az őket körülvevő környezetükben. 

 Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi 

és a tárgyi kultúra értékeit. Tanulja meg ezek szeretetét, védelmét. 

 A bennünket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedeztetése, megtapasztalása játékos formában. 
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Feladat: 

 A gyerekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva nyújtunk új ismereteket. 

 Tudatosan figyelünk a környezetvédelem fontosságára, a természetszemlélet 

formálására. Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 Biztosítjuk, hogy a gyermekek matematikai ismereteiket, tapasztalataikat természetes 

környezetben szerezhessék meg és a tevékenységeikben alkalmazzák. 

 A környezet megismerése áthatja a gyermekek életét, az óvodai élet egészét. 

 A séták megválasztásánál figyelembe vesszük óvodáink területi elhelyezkedését. 

 A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják, körül ölelik a többi nevelési 

területet. 

 Mozgásos játékokra, cselekvésre, érzékszervi megtapasztalásra építünk. 

 Segítjük a gyermekek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, 

fejlesztjük értelmi képességeiket. 

 A külső világ megismerése lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődést, 

kapcsolatépítést, az ott élő emberek, a hazai táj a helyi hagyományok, 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a szülőföld 

szeretetének megalapozását, valamint a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeinek 

védelmét, szeretetét. 

 

A 3 – 6 – 7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak: 

 

3 – 4 éves korban szeressék meg óvodájukat, majd az óvoda közvetlen környezetével 

ismerkedjenek meg. Tudják felsorolni a család tagjait. Nevezzék meg fő testrészeiket, 

gyakran használják a tükröt önmaguk megfigyelésére. Figyeljék meg az évszakok 

szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, öltözködést, az élővilágot. Gyűjtsenek terméseket, 

leveleket, kavicsokat, évszakra jellemző képeket. Szerezzenek tapasztalatot a közvetlen 

környezetükben található növényekről, állatokról, gyümölcsökről. 

 

4 – 5 évesek vegyenek részt élményszerző sétákon, az óvoda környékén heti gyakorisággal. 

A családról szerzett ismereteik bővítése – szimulációs játékok eljátszása tükör előtt. Testünk 

témakörben – testrészek ismerete, testfogalom kialakítása, oldaliság kialakítása. 

Az évszakok változásai során figyeljék meg az időjárás változásait. Keressenek ok – okozati 

összefüggéseket az időjárás – öltözködés, emberek tevékenysége, állatok életmódja között. 

Az évszakhoz kapcsolható mindenféle jellemzők gyűjtése, azok differenciálása. 

 

5 – 6 – 7 éveseket megismertetjük a tágabb környezetükkel, ellátogatunk intézményekbe, 

középületekbe. Családon belül csoportosítjuk a nemeket, korcsoportokat, megbeszéljük a 

rokoni kapcsolatokat. Testünk témakörön belül bővül kisebb testrészeink pontos 

megnevezésével, a domináns kéz tudatosítása, érzékszervek használata, ápolása, 

keresztcsatornák fejlesztése. Szimulációs játékok játszása tükör előtt. Évszakok témán belül 

teret kap a környezet szennyezés- környezetvédelem. Állatok témakörében házi és vadon 

élő állatok lehetőség szerinti megtekintése természetes környezetében, 

természettudományos filmeken keresztül. A közlekedésen belül a szárazföldi, vízi, légi 

járművek csoportosítása. 

Környezetvédelem, természetvédelem megalapozása: 

Az általunk nevelt gyermekekben a természet megismertetésével megalapozzuk a természet 

szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének védelmét. A folyamat hatására később 

természetes módon védi ezeket az értékeket. Varhatóan környezetvédő életmódot fog élni, 

megértve azt, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része. Ehhez arra van szükség, 
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hogy nyugodt, békés körülmények között módja legyen szemlélődni az öt körülvevő világ 

rejtelmeiben, s minden érzékével megtapasztalhassa azt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

természet, látszólagos nyugalma mögött folyamatos változás rejlik. Életkoruknak 

megfelelően lehetőség szerint megismertetjük őket a szelektív hulladékgyűjtéssel. A csoport 

szobában egy nyugodt, szemlélődésre alkalmas, élő – természet sarkot alakítunk ki, ahol 

elhelyezik a gyermekek a gyűjtött terméseket, kavicsokat, kagylókat. Ide kerülhetnek a 

gyermekek által gondozott növények, akvárium, természettudományos könyvek. 

Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek arra, hogy részt vehessenek az udvar 

gondozásában (levélseprés, locsolás, hólapátolás stb.). Megteremtjük az alkalmat, hogy 

virágládában gondozzanak virágokat, így figyelhetik fejlődésüket, észlelhetik munkájuk 

fontosságát, eredményét. 

 

Olyan hagyományokat építünk be az óvoda életébe, amely gazdagabbá teszi a gyermekeket: 

Víz napja (március 22), Föld napja (április 22), Madarak és fák napja (május 10). 

 

Kirándulások, séták: 

 

A kirándulás közös élménye a rácsodálkozás lehetővé teszi a gyermekek ismereteinek a 

bővítését. Fölhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy viselkedésükkel ne zavarják az 

élővilág nyugalmát (ne szemeteljenek, ne hangoskodjanak, ne törjenek le ágakat, ne tépjék 

le virágokat stb). Ebben mi felnőttek mintát mutatunk. Ezek az alkalmak lehetőséget 

nyújtanak arra, hogy a gyermekekben felkeltsük a természet iránti érzékenységet. Felhívjuk 

a figyelmet a környezet szennyezés romboló hatására, megbeszéljük, hogyan lehetne ezt 

megelőzni. A környezetvédelem a mindennapi élet fontos alkotó elemévé válik, ha beépül 

mindennapjainkba, kialakul gyermekeinkben a természet iránti érzékenység, a növény – és 

állatvilág, az emberek iránt is tapintatosabbak és megértőbbek lesznek. Sétáink alkalmával 

lehetőség szerint megtekintjük Gyula város fontos értéket képviselő kulturális és történelmi 

emlékeit: Gyulai vár, Élővíz – csatorna, Erkel Ferenc emlékház, Kohán képtár, Dürer – 

terem, Gyulavári kastély, a tereket díszítő szobrokat, szökőkutakat. Ezzel is a városhoz való 

tartozásunkat, annak szeretetét, óvását szeretnénk elősegíteni. 

 

Matematikai tapasztalatok 

 

Cél: 

 A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése az elemi ok – okozati 

összefüggések felismertetése. 

 A matematikához való pozitív viszony kialakítása a gyermekek érdeklődésének, 

kíváncsiságának felkeltése a felfedezés, probléma megoldás, tudás örömének 

megéreztetése. 

 A megismerő képességek cselekvés során fejlődjenek: érzékelés, észlelés 

(téri érzékelés, téri viszonyok), megfigyelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, 

fejlesztése játékos formában. 

 

Feladat: 

 A gyermekek játékában rejlő kutató kíváncsiságra, érdeklődésre építünk. 

 Biztosítjuk tevékenységükhöz az érdeklődést keltő eszközöket, örömteli munkára 

lehetőséget adó helyzeteket. 

 Lehetővé tesszük, hogy egyéni leképzeléseiket a tevékenységekben megfelelően 

alkalmazzák. Olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek érdeklődése újabb és 

újabb ösztönzést kapjon. 
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 A gyermekek figyelmét a problémák megoldásában rejlő érdekességek felé irányítjuk. 

 Arra késztetjük őket, hogy maguk lássanak meg olyan helyzeteket, amelyekben 

képesek önálló véleményalkotásra, fejlődnek döntési képességeik az érdekes 

matematikai összefüggések észrevételével. 

 Az ismeretszerzés konkrét megfigyelésekre, kísérletezésekre, próbálkozásokra épül. 

 A matematikai tapasztalatok állandó kapcsolatban van a gyermekek 

személyiségfejlesztésének valamennyi területével, a kortárs kapcsolatok és a 

környezet alakításában. 

 Figyelembe vesszük, hogy a matematikai tapasztalatszerzés természetes környezetben 

a legeredményesebb. 

 Megfigyeléseink alkalmával észrevetetjük, hogy a tárgyak, személyek, halmazok 

összehasonlíthatók, szétválogathatók tulajdonságaik szerint. 

 Sorba rendezést végzünk mennyiségi tulajdonságok, illetve a felismert szabályok 

szerint. Tapasztalatokat szerzünk a geometria köréből, (pl. építés különböző 

anyagokból, homok, gyurma, hó stb.), síkbeli alkotásokkal segítjük a geometriai 

formák felismertetését. 

 A térben és a síkban való tájékozódást, valamint a tárgyak megkülönböztetését 

különféle tevékenységekkel (pl. mozgás tükör előtt, építkezés, mozgásos játékok) 

fejlesztjük. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megtanulnak tájékozódni és 

eligazodni a szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetükben 

 Pozitív érzelmi viszonyulásuk megerősödik az őket körülvevő környezet iránt. 

 Megismerik lakóhelyük szépségét, nevezetességeit, büszkeségeit, hagyományait, a 

környezetükben lévő intézményeket, üzleteket. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között. 

 Megtanulják értékelni a természet szépségét, annak növény – és állatvilágát, óvják és 

védik, gondozzák azokat, pozitívan fejlődik tenni akarásuk, munkához való 

viszonyulásuk, nő feladattudatuk, kitartásuk. 

 Tudatosul bennük, hogy mi is a természet részei vagyunk. 

 Ismerik lakóhelyük, születéshelyük nevét, lakáscímüket, szüleik nevét. 

 Ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket és eszközöket. 

 Felfedezik és megismerik az egyszerűbb ok – okozati összefüggéseket, mennyiségi 

viszonyokat, matematikai fogalmakat, melyek a környezetükben rejlenek. 

 Tudnak különböző nagyságrendekben számlálni, összehasonlítani nagyság, forma, 

szín szerint. 

 Megkülönböztetik a jobbra – balra irányokat, értik a névutókat. 

 

8.7. Munkajellegű tevékenységek 

 

Cél: 

 A gyermekek által szívesen végzett munka során az erkölcsi tulajdonságok alakítása, 

erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus példaadásával és helyzetteremtésével. 

 

Feladat: 

 A munkajellegű játékos tevékenységgel a gyermekek személyiségfejlesztése. 

 Közös tevékenységek, munka során a társas kapcsolatok, a csoportra jellemző erkölcsi 

szabályok, normák alakítása, valamint saját és mások elismerésére nevelés. 
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 Az óvodapedagógusnak tudatosan kell szerveznie a gyermekekkel való 

együttműködést, konkrét, és reális módszerek megválasztásával, így pozitívan hat, a 

gyermek személyiségére. 

 A munkajellegű szervezéskor az óvodapedagógusnak figyelembe kell vennie az 

egyéni képességeket és fontos, hogy saját magához mérten fejlessze a gyermeket. 

 

A gyermekek mindennapi tevékenységének része a munka, a munka jellegű tevékenység, 

amely az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat. A gyermek tevékenységi vágya a 

felnőttek utánzása és a velük való azonosulás 

Ez az igény az alapja a munkára nevelésnek. A gyermekek ezért részt vehetnek a felnőttek 

munkájában, azok segítésében, s megismerkedhetnek a használati tárgyak alkalmazásával. 

A gyermekek minden munkát végezhetnek, amihez kedvük van és testi épségüket nem 

veszélyezteti. A mindennapi munkálkodás közben a gyermekek egyre több információ és 

pontosabb tapasztalat birtokába jutnak az őket körülvevő tárgyi világról. 

Munkajellegű tevékenységek óvodánkban: 

 önkiszolgálás, 

 alkalomszerű munka, 

 közösségi munka, 

 környezetgondozás. 

 

Önkiszolgálás 

Idetartozik a testápolás, étkezés, öltözködés. Kezdetben az óvónő, dajka segítségével, 

később teljesen önállóan végeznek önkiszolgáló tevékenységet. A szokásrendszer 

kialakítására a folyamatosság és a fokozatosság jellemző, a gyermekek fejlettségi 

szintjének figyelembevételével. Ügyelünk arra, hogy a belsővé vált önkiszolgálással 

kapcsolatos teendőket az óvodáskor végéig gyakorolhassák. 

 

Alkalomszerű munka és megbízatások 

A csoportok életében előre meghatározható és spontán kínálkozó lehetőségek is vannak. 

Egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatokat bízunk rájuk, amiket előre megtervezünk, 

képességeiknek, feladathoz való viszonyulásuknak megfelelően vonjuk be őket a 

tevékenységbe. A gyermekek szeretik az egyéni megbízásokat teljesíteni, növeli 

önbizalmukat, eligazodási képességüket, a szűkebb és tágabb óvodai közösséghez 

tartozásukat. 

 segítenek az óvónő, dajka nénik munkájában, 

 üzenetet adnak át az óvoda épületén belül, 

 segítik a kisebbek tevékenységét, 

 részt vállalnak az ünnepi készülődésben, csoport átrendezésében, eszközöket, 

ajándékokat készítenek. 

 

Közösségi munka 

E közös munka során alakulnak a társas kapcsolatok és kialakul a csoport szokása, 

normája. Segítségével fejlesztjük a gyermekek erkölcsi tulajdonságait, lehetőséget ad 

felelősségérzet kialakulására, s a kötelességteljesítés gyakorlására. Alakul a gyermek 

önértékelése, ezzel együtt a csoport értékelése is. Az eredmény mindenki számára 

érzékelhető, ami a szociális magtartásban és a társas kapcsolatok fejlődésében 

jelentkezik. A közösségi munka lehetőségeit felkínáljuk és mindenkitől a képességei 

szerinti munkavégzést várjuk el. 
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A gyermek munkajellegű tevékenysége örömmel és szívesen végzett tevékenység kell, 

hogy legyen. 

Az óvodában lehetőséget biztosítunk a gyermek munkajellegű tevékenységéhez, a 

környezet megismeréséhez, és tapasztalatok megszerzéséhez. 

 

Környezetgondozás 

A környező világ megismerésének egyik része, a növények és állatok fejlődésével, 

gondozásával, védésével való ismerkedés. Eközben számtalan közvetlen tapasztalatot 

szereznek, fejlődnek készségeik. A környezetgondozás feltételeit a csoportszobában és az 

udvaron egyaránt megteremtjük, az évszak adta lehetőségeket kihasználjuk. 

 Élősarok gondozása, 

 cserepes virágok, virágoskert ápolása, 

 akvárium, 

 madáretető gondozása, 

 a környezet rendjének megőrzése, a csoportszoba, mellékhelyiségek rendjének, 

esztétikumának folyamatos figyelemmel kísérése, 

 az udvar tisztaságában, rendbetartásában, szépítésében folyamatos részvétel. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 A gyerekek szeretnek közösen dolgozni, örömmel segítenek társaiknak. 

 Képesek alapvető szükségleteik kielégítésére. 

 Önállóan, igényesen végeznek el különböző munkafogásokat 

 Szívesen vállalkoznak megbízatások teljesítésére 

 Örömmel vesznek részt a növények és állatok gondozásában. 

 Igényesen tevékenykednek környezetük esztétikus alakítása és rendjének megőrzése 

érdekében. 

 Óvodáskor végére kialakulnak a munkavégzéshez szükséges képességek, 

tulajdonságok: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság. 

 

8.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Cél: 

 Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalat bővítése, rendezése. 

 

Feladat: 

 Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a 

gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

 Lehetőséget ad a felfedezésre és kreativitásának erősítésére. 

 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 A tevékenységben megvalósuló tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre. 

 Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban és időkeretekben valósul meg. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 utánzásos minta- és modellkövetéses, magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 
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 a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 a játékos cselekvéses tanulás, 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 gyakorlati problémamegoldás. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 a gyermekek elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget, alkalmassá 

válik az iskolai tanulás megkezdésére. 

 figyelmüket képesek az adott tevékenységre irányítani 

 feladattudatuk kialakulóban van 

 képesek ok-okozati összefüggésekre és problémamegoldó kreatív gondolkodásra 

 

9. Sajátos feladataink 

 

9.1. Gyermekvédelem, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztése 

 

Programunk tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek 

biztosítják a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, fejlesztését, közösségi életre 

történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, 

fejlődésének segítését. Óvodáink minden gyulai gyermeknek egyenlő esélyt jelentve 

biztosítják az óvodai nevelést. 

Személyi, tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek pozitív irányú fejlesztését. 

A gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával 

úgy neveljük a gyermekeinket, hogy minden intézkedésünk, cselekedetünk, 

gondoskodásunk, döntésünk a gyermekek mindenek felett álló érdekét tartja szem előtt. 

 

Cél: 

 A szülőkkel való együttműködés, a veszélyeztetettség kiváltó okának felismerése, 

kezelése 

 Veszélyeztetett gyermekek esetében: a veszélyeztető okok felderítése, pedagógiai 

eszközökkel a káros hatások megelőzése, ellensúlyozása. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek az óvodai nevelés keretében történő 

személyiségfejlesztés eredményeképpen időben alkalmassá váljanak az iskolai 

tanulmányaik megkezdésére. 

 

Feladat: 

 Évenként, illetve szükség szerint feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek 

óvodásaink hátrányos családi helyzetéből adódnak s veszélyeztetik őket. 

 Házirendünk részletesen taglalja a törvényekben általánosan megfogalmazott 

jogszabályokat, feladatokat, a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységeket mind az óvodában dolgozó felnőttek, mind a szülők számára. 

 

Minden óvónő feladata, felelőssége: 

 

a) Megelőzés-prevenció 

 A gyermekek testi, lelki, szellemi épségének megóvása, erkölcsi védelme 

 A gyermeki és szülői jogok érvényesítése 
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 Kapcsolattartás a szülőkkel (tapintatosság) 

 Érzelmi defektek kompenzálása a saját módszerekkel, egyéni bánásmód, 

énképfejlesztés, változatos tevékenységek biztosításával 

 A sajátos pedagógiai módszerek, eszközök hatástalansága esetén jelzés az 

intézményünk gyermekvédelmi felelősének (jelző rendszer) – aki szükség esetén a 

gyermekek védelmében intézkedéseket kezdeményez a megfelelő gyermek és 

ifjúságvédelmi intézményeknél. 

 Óvodai nevelési programunk egyéb módon is segíti a megelőzést: a játékos 

tevékenységek során felvilágosító módszerek alkalmazásával. 

 

b) Feltárás 

A család és az óvoda együtt alkalmas a gyermek nevelésére, és a felmerülő pedagógiai 

kérdések megoldására. 

A gyermek magatartásában, viselkedésében megnyilvánulásában jelentkező gondok, 

problémák leképeződése esetén nevelési feladataink – eljárásaink a hátrány csökkentését 

szolgálják. 

 

Szempontok: 

 egészségügyi okok 

 elhanyagoló nevelés, testi-lelki bántalmazás 

 súlyos anyagi nehézségek 

 szegénység 

 családi élet problémáiból adódó konfliktusok, válás, kapcsolattartás körüli 

problémák 

 a gyermek veszélyeztetettségére utaló megnyilvánulások - /kijelentések, 

rendkívüli agresszivitás/ 

 

c) Felzárkóztatás 

 Egészségvédő, mentálhigiénés programok megszervezésével, biztosításával 

 A családdal való szorosabb együttműködés, kölcsönös bizalom, közvetlenebb 

kapcsolat kialakításával hatékonyság növelése. 

 

Tevékenységek: 

 anamnézis felvétele 

 beszoktatás 

 családlátogatás 

 nyíltnap 

 szabadidő értékes eltöltésére figyelem ráirányítás 

 kirándulások – időszakosan 

 fejlesztési tervek készítése 

 munkatársi megbeszélések – alkalomszerűen 

 gyermekvédelmi előadások - aktuálisan 

 

Szülői kapcsolattartás továbbfejlesztése: 

Szülői jogok és kötelezettségek megismertetése szülői „kerekasztal” megbeszéléseken, 

előadásokon. 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai 

munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. 
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Együttes cselekvés, gondolkodás, lelkiismeretesség a nevelésben résztvevőktől a napi 

rendszeres találkozások, ünnepek, családi napok, rendezvények, formális, informális 

lehetőségek során. 

 

Az együttműködés és kapcsolattartás elvei a szülőkkel 

A gyermekek megértése elképzelhetetlen családi hátterük megismerése nélkül. A partneri 

viszony kialakítása, a szülőkkel való együttműködés a nevelési folyamatunk 

leglényegesebb része. Ezért törekednünk kell a szülőkkel való folyamatos kapcsolatra és 

rendszeres közös programok kialakítására is. 

A szülői nevelés szabadságának megsértése nélkül kell közös nevezőre jutni nevelési 

céljainkban. 

Intézményünk kezdeményező, elfogadó hozzáállása e téren meghatározó: az óvodai-

családi nevelés összhangja, a komplex nevelőhatás-az igazi cél elérésében. 

 Egymás tisztelete 

 Kölcsönös bizalom 

 Nevelési sajátosságok megismerése 

 Együttműködés szabályainak betartása 

 

Társszervekkel való kapcsolattartás 

Az óvodapedagógusnak közvetlen munkakapcsolatba kell kerülnie a fejlesztést segítő 

szakemberekkel. 

 

 Gyermekjólét Szolgálat - folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szociális 

helyzetét, veszélyeztetettségét 

o kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős, tagintézmény-vezető 

 Gyámhivatal – időszakos kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős, tagintézmény-vezető 

 Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya – folyamatos kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős, tagintézmény-vezető, intézményvezető 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága – folyamatos 

kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: óvodapedagógus, tagintézmény-vezető, intézményvezető 

 Gyermekorvos – folyamatos kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: óvodapedagógus 

 Védőnő-folyamatos kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: óvodapedagógus 

 Pártfogó-folyamatos kapcsolattartás 

o kapcsolattartó: óvodapedagógus, tagintézmény-vezető 

 

9.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az alapító okirat szerint kijelölt 

tagintézményben folyhat. 

Az óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak jellemzője az elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség. Mindez elengedhetetlen feltétele az együttnevelésnek. 

 

Feladatunk ellátásához elengedhetetlen a tárgyi feltételeink folyamatos fejlesztése. A 

sajátos nevelési igényű gyermekek környezetét mindig a fogyatékossági típusuknak, egyéni 

igényeiknek megfelelően kell kialakítani. 
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Az integrált nevelés olyan többségi intézménybe történő „befogadó” nevelési formát jelent, 

amelyben a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni szükségleteinek kielégítése a nevelési 

folyamat során, speciális szakemberek segítségével a többségi intézményben történik. 

A hangsúly nem a puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös játékon, 

a közös tanuláson, a kölcsönös kommunikáción van. 

 

Általános elv: 

 A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, 

 tárgyi feltételek, segédeszközök megléte, 

 a gyermek mindig csak annyi segítséget kapjon, ami a további önálló cselekvéshez 

szükséges. 

 

Cél: 

 Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, 

 a gyermekek fejlesztése a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, 

 a fejlesztőpedagógus és óvodapedagógus munkája koherens legyen egymással. 

 

Az óvoda: 

 Figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

 gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez, 

 a fejlesztési stratégiát a gyermek fogyatékosságához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti, akinek közreműködése kiterjed az 

óvodapedagógusok felkészítésére, folyamatos tanácsadásra. 

 

Sikerkritérium: 

 A gyermekek beilleszkedése, 

 egyenlő hozzáférése a foglakozásokhoz, 

 önmagához képest fejlődése mérhető. 

 

Az óvodapedagógus: 

 egyéni fejlesztési tervet készít, 

 a szükséglethez igazodó módszereket választ, 

 egy-egy nevelési helyzet megoldásához alternatívákat keres, 

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, eltérő viselkedésekhez, 

 együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatba. 

 

A szülőre vonatkozóan: 

 A szülő a gyermeknevelés központi szereplője. 

 Segíteni kell a kölcsönös interakciót a szülő és gyermeke közt, valamint azt, hogy 

megtanulja értelmezni gyermeke viselkedését. 

 Erősíteni kell, hogy a szülő a kétszemélyes interakció során motiválja gyermekét a 

tevékenységre, megnyilatkozásra. 

 A szülő partner, akit korrekt módon tájékoztatni kell arról, mit és miért kell tennie, 

milyen egyéb lehetőségek vannak a segítségre. 
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Az sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba illesztésének elvei, gyakorlata: 

A sajátos nevelési igényű gyermekek szocializációja gyakran elmarad kortársaikétól, 

ezért speciális pedagógiai segítséget igényelnek. Óvodáinkban, mint szocializációs 

színtéren, a gyermekek számára a heterogén (vegyes életkorú) csoportforma szervezése 

pedagógiailag indokolt, az ilyen csoportokban egyébként is természetes a különböző 

fejlettségi szint, a családias légkör. 

Egy – egy gyermekcsoportba, a csoport összetételétől függően több akadályozottsággal 

küzdő gyermek integrálható, ügyelni kell azonban a csoportok közötti egyenletes 

eloszlásra, az óvodapedagógusok felkészültségére, a feltételek meglétére. 

 

Kapcsolatrendszerünk: 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családokkal való együttműködés feltétlen 

nevelői tapintatot, empátiát, toleranciát kíván valamennyi pedagógustól. 

A kapcsolattartás formáit, intenzitását elsősorban a gyermek és a szülő igényei, ill. az 

aktuális nevelési célok, feladatok határozzák meg. 

Más jellegű kapcsolattartás kiépítésére van szükség az alábbi intézmények, szervezetek 

esetében: 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 Iskolák 

 Pedagógiai szakszolgálat 

 Bölcsőde 

 Szakorvosok 

 Védőnői szolgálat 

 Gyula Város Polgármesteri Hivatala 

 Gyula város Jegyzője 

 Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Mozgáskorlátozottak Egyesülete, egyéb szakmai szervezetek, civil szervezetek 

A kapcsolattartás lehet eseti, ill. rendszeres a megoldandó feladatoktól függően. 

 

10. Nevelést segítő eszközök jegyzéke 

 

Tagóvodáink programjaik megvalósításához leltár szerint rendelkeznek a legalapvetőbb 

eszközökkel. A pedagógiai program nem kíván olyan, a kötelező és funkcionális 

eszközjegyzéktől eltérő felszereltséget, amely akadályozná a megvalósítását. A nevelést 

segítő, különböző fejlesztő eszközök biztosítottak bővítésük, pótlásuk, karbantartásuk 

folyamatos. 
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1. Melléklet – Személyi feltételek 

 

2016/2017 tanévben 

        

 Teljes létszám 

Teljes létszámból 

főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból 

Óvodapszichológ

us 

Teljes 

létszámból 

másod-diploma 

Teljes létszámból 

szakvizsga 

Teljes létszámból 

egyetemi végzettség 

Óvodapedagógus 56 56 1 2 20 2 

        

        

        

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 

Teljes 

létszám 

Teljes 

létszámból: 

8.általános 

Teljes 

létszámból: 

Szakképző 

Teljes létszámból: 

Középfokú 

végzettség 

Teljes 

létszámból: 

Felsőfokú 

végzettség 

Teljes létszámból: 

Főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból: Egyetemi 

végzettség 

Óvodatitkár 2    2   

Dajka 26 1 17 8    

Pedagógiai asszisztens 8   6  2  

        

2016. október 01. állapot 
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2017/2018 tanévben 

        

 Teljes létszám 

Teljes létszámból 

főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból 

Óvodapszichológ

us 

Teljes 

létszámból 

másod-diploma 

Teljes létszámból 

szakvizsga 

Teljes létszámból 

egyetemi végzettség 

Óvodapedagógus 54 54 1 2 20 2 

        

        

        

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 

Teljes 

létszám 

Teljes 

létszámból: 

8.általános 

Teljes 

létszámból: 

Szakképző 

Teljes létszámból: 

Középfokú 

végzettség 

Teljes 

létszámból: 

Felsőfokú 

végzettség 

Teljes létszámból: 

Főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból: Egyetemi 

végzettség 

Óvodatitkár 2    2   

Dajka 26 1 17 8    

Pedagógiai asszisztens 8   6  2  

        

2017. október 01. állapot 
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2018/2019 tanévben 

        

 Teljes létszám 

Teljes létszámból 

főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból 

Óvodapszichológ

us 

Teljes 

létszámból 

másod-diploma 

Teljes létszámból 

szakvizsga 

Teljes létszámból 

egyetemi végzettség 

Óvodapedagógus 54 54 1 2 20 2 

        

        

        

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 

Teljes 

létszám 

Teljes 

létszámból: 

8.általános 

Teljes 

létszámból: 

Szakképző 

Teljes létszámból: 

Középfokú 

végzettség 

Teljes 

létszámból: 

Felsőfokú 

végzettség 

Teljes létszámból: 

Főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból: Egyetemi 

végzettség 

Óvodatitkár 2    2   

Dajka 26  18 8    

Pedagógiai asszisztens 8   6  2  

        

2018. október 01. állapot 

       

 

  



4 

 

2019/2020 tanévben 

        

 Teljes létszám 

Teljes létszámból 

főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból 

Óvodapszichológ

us 

Teljes 

létszámból 

másod-diploma 

Teljes létszámból 

szakvizsga 

Teljes létszámból 

egyetemi végzettség 

Óvodapedagógus 54 54 1 2 20 2 

        

        

        

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 

Teljes 

létszám 

Teljes 

létszámból: 

8.általános 

Teljes 

létszámból: 

Szakképző 

Teljes létszámból: 

Középfokú 

végzettség 

Teljes 

létszámból: 

Felsőfokú 

végzettség 

Teljes létszámból: 

Főiskolai 

végzettség 

Teljes létszámból: Egyetemi 

végzettség 

Óvodatitkár 2    2   

Dajka 26  18 8    

Pedagógiai asszisztens 8   6  2  

        

2019. október 01. állapot 
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2. Melléklet – Elvárás-rendszer 

 

Intézményi elvárás-rendszer: 

 

1. Pedagógiai folyamatok 
1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 

1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív 

dokumentumainak koherens kialakítását. 

1.1.2. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését 

befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, 

és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, 

feldolgozása és értelmezése alapján készülnek. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és 

jövőbeni helyzetének megítélését. 

1.1.3. A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény 

munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. 

1.1.4. Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 

1.1.5. Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív 

tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik. 

1.1.6. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 

munkaközösségek terveivel. 

1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok 

viszonya; az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? 

1.2.7. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival 

összhangban készülnek. 

1.2.8. Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 

dokumentumokban nyomon követhető. 

1.3. Hogyan történik a tervek megvalósítása? 

1.3.9. A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek 

a stratégiai célok aktuális elemei. (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a 

továbbképzési terv és az ötéves intézkedési terv stb. aktuális céljai, feladatai.) 

1.3.10. Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, 

munkaközösségi tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati 

megvalósítása a pedagógusok és a munkaközösségek bevonásával történik. 

1.3.11. Az intézmény nevelési /tanítási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások 

kiválasztását, alkalmazását. 

1.3.12. Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra 

tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt 

nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak 

elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. 

1.4. Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya? 

1.4.13. Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. 

1.4.14. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési 

év tervezése. 

1.4.15. A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

1.5. Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a 

viszonya? 

1.5.16. Az óvodapedagógus, tervező munkája során figyelembe veszi az intézménye 

vonatkozásában alkalmazott tartalmi és intézményi belső elvárásokat, valamint az általa 

nevelt/tanított gyermekek és csoportok fejlesztési céljait. 
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1.5.17. A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 

eltérések indokoltak. 

1.5.18. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a 

csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban. 

1.6. Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 

1.6.19. Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső 

ellenőrzést végeznek. 

1.6.20. Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, 

milyen eszközökkel ellenőriz. 

1.6.21. Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és 

hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat. 

1.6.22. Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben, és a 

pedagógusok önértékelése során is. 

1.7. Hogyan történik az intézményben az értékelés? 

1.7.23. Az értékelés tények és adatok alapján, tervezetten és objektíven történik, alapját 

az intézményi önértékelési rendszer jelenti. 

1.7.24. Az intézményi önértékelési rendszer működését az intézmény vezetése irányítja, 

az önértékelési folyamatban a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. 

1.8. Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a 

gyakorlatban? 

1.8.25. Az intézményben folyó nevelési /tanítási munka alapjaként a gyermekek 

adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelési /mérési rendszer 

működik. 

1.8.26. A gyermekek értékelése az intézmény alapdokumentumaiban elfogadott, közös 

alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján történik. 

1.8.27. Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést 

dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, 

szükség esetén fejlesztési tervet készítenek. 

1.8.28. Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek 

megfelelő formában a gyermeknek. 

1.9. Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? 

(Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés 

megfigyelés, mérés, egyéb mérések.) 

1.9.29. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása 

során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. 

1.9.30. Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában 

rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok levonása, fejlesztések 

meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési-értékelési eredmények 

függvényében szükség esetén korrekciót végez. 

1.9.31. Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján 

felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek ellátására. 

1.9.32. A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő 

belső (ötletek, egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és 

szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az 

intézménynek. 
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés 
2.1. Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési 

feladatok? 

2.1.1. A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények 

(például egyéni fejlesztés). 

2.1.2. Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. 

2.1.3. A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas 

módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak az óvodapedagógusok az 

intézményben. 

2.2. Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)? 

2.2.4. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermekek személyes és 

szociális képességeinek fejlesztésére, és ez irányú módszertani tudásukat megosztják 

egymással. 

2.2.5. A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési 

korrekciókat hajtanak végre. 

2.2.6. A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a 

mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli tevékenységek. 

2.3. Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése? 

2.3.7. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek az 

óvodapedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő 

munkájukban. 

2.3.8. Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik 

minden gyermek szociális helyzetéről. 

2.3.9. Az intézmény támogatórendszert működtet: felzárkóztatást célzó egyéni 

foglalkozást szervez, integrációs nevelési/tanítási- módszereket fejleszt, és ezt be is 

vezeti, nevelési, képzési, tanítási programokat, modelleket dolgoz ki vagy át, és 

működteti is ezeket, célzott programokat tár fel, kapcsolatot tart fenn valamely szakmai 

támogató hálózattal. 

2.4. Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 

2.4.10. Az önálló, cselekvéshez kötött tanulás támogatása érdekében az intézmény 

pedagógiai programjával összhangban történik a nevelési/tanítási módszerek, eljárások 

kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének megtervezése. 

2.4.11. A nevelhetőségi, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 

gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. 

2.4.12. Az óvodapedagógusok a tanuláshoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez (pl. 

játékhoz) szakszerű útmutatást és megfelelő eszközöket biztosítanak, alkalmazva a 

nevelés-tanítás-tanulás módszertanát. 

2.5. Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

2.5.13. Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata a 

pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepel, a beszámolókból 

követhető. 

2.5.14. Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a 

gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák a téma elemeit. 

2.6. Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését? 

2.6.15. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a közösségfejlesztés folyamatának 

ismeretével, és az alapján valósítják meg a rájuk bízott óvodai csoportok, közösségek 

fejlesztését. 
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2.6.16. A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának 

eredményei, különös tekintettel az intézményi hagyományok ápolására, a támogató 

szervezeti kultúrára. 

2.6.17. Az intézmény gondoskodik és támogatja az óvodapedagógusok, pedagógiai 

munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos információcserét és 

együttműködést. 

2.7. Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között 

valósulnak meg? 

2.7.18. Az intézmény közösségi programokat szervez. 

2.7.19. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 

2.7.20. Bevonják a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, 

nevelési és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. 

2.7.21. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek és a 

szülők elégedettek. 

 

3. Eredmények 
3.1. Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

3.1.1. Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás 

eredményessége. 

3.1.2. Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés 

szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 

3.1.3. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: helyben szokásos 

megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei, esetleges sport, más 

versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések, 6 éves kor 

után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, 

pedagógiai munkát segítők), neveltségi mutatók. 

3.2. Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézményben? 

3.2.4. Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az 

elvártaknak megfelelő. 

3.2.5. Az intézmény nevelési/tanítási célrendszeréhez kapcsolódóan a kiemelt 

eredmények dokumentálhatóak, és dokumentáltak pl. a beszámolókban. Az eredmények 

eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége hozzájárul. 

3.2.6. Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel. 

3.3. Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

3.3.7. Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló 

információk belső nyilvánosságáról. 

3.3.8. Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és 

visszacsatolása nevelőtestületi feladat. 

3.3.9. A belső és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi 

önértékelés eljárásában. 

3.4. Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját? 

3.4.10. A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van. 

3.4.11. A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
4.1. Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

4.1.1. Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése 

jellemző (munkaközösségek, egy szervezési egységben nevelő pedagógusok közössége, 

fejlesztő csoportok). 
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4.1.2. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, 

önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe 

vételével határozzák meg. 

4.1.3. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 

4.1.4. Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett 

és szervezett formában zajlik. 

4.1.5. Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli 

együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a 

munkájukra. 

4.1.6. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 

megvalósításának ellenőrzése, értékelése. 

4.1.7. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl 

a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát 

segítő szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 

4.2. Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 

4.2.8. Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai 

műhelymunka. 

4.2.9. Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 

ismertetése, támogatása. 

4.2.10. A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot 

vállalnak. 

4.3. Hogyan történik az információátadás az intézményben? 

4.3.11. Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) 

alakítottak ki. 

4.3.12. Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 

kommunikáció. 

4.3.13. Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 

4.3.14. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges 

információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

4.3.15. Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában 

érdekeltek. 

4.3.16. A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy 

írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
5.1. Melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 

5.1.1. Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával 

megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 

5.1.2. A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

5.2. Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 

5.2.3. Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről 

tartalomleírással is rendelkezik. 

5.2.4. Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel. 

5.2.5. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségének megismerése. 

5.2.6. Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 

5.3. Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

5.3.7. Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási 

kötelezettségeinek. 
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5.3.8. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az 

információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). 

5.3.9. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását 

folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

5.4. Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi 

szint, megyei szint, országos szint)? 

5.4.10. Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek 

munkájában és a helyi közéletben. 

5.4.11. Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális 

rendezvényeken. 

5.4.12. Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző 

helyi díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. 

 

6. A pedagógiai munka feltételei 
6.1. Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

6.1.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé. 

6.1.2. Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó 

intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény nevelési/tanítási struktúráját, a 

nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait. 

6.2. Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelésének, tanításának? 

6.2.3. Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 

6.2.4. Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és 

ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 

6.3. Milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

6.3.5. Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő/tanító 

munkájában, az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető. 

6.4. Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, 

pedagógiai értékeinek, céljainak? 

6.4.6. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 

nevelő/ tanító munka humánerőforrás-szükségletéről. 

6.4.7. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat 

idejében jelzi a fenntartó számára. 

6.4.8. A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és 

az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 

6.4.9. Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő/tanító munka 

feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. 

6.4.10. Az intézmény pedagógus-továbbképzési programját az intézményi célok és 

szükségletek, az egyéni életpálya figyelembe vételével alakították ki. 

6.4.11. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének 

feladataira. 

6.5. Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési 

eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

6.5.12. Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási 

kultúra fejlesztésében. 

6.5.13. Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és 

betartott normák, szabályok jellemzik. 
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6.5.14. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas 

szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. 

6.5.15. Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és 

pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 

6.6. Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

6.6.16. Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő-tanító 

munka részét képezik. 

6.6.17. Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény 

múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 

6.7. Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és 

hatáskörmegosztás? 

6.7.18. A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az 

eredményekről rendszeresen beszámolnak. 

6.7.19. A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 

6.7.20. A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában 

(SZMSZ) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 

6.8. Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen 

témákban), valamint a fejlesztésekbe? 

6.8.21. Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő 

bevonása - képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján. 

6.8.22. Ennek rendje kialakított és dokumentált. 

6.9. Milyen az intézmény innovációs gyakorlata? 

6.9.23. Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint 

javaslatokkal segítik a fejlesztést. 

6.9.24. Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást 

ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 

6.9.25. A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására 

nyitott a testület és az intézményvezetés. 

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés 
7.1. Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban? 

7.1.1. Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős 

miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. 

7.1.2. A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 

fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési-/tanulási feladatait, céljait. 

7.2. Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 

operacionalizálása, megvalósítása? 

7.2.3. Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 

megvalósulását. 

7.2.4. Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek 

terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 

rögzítésre is kerül. 

7.2.5. A tervek nyilvánossága biztosított. 

7.2.6. A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól 

követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, 

felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
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7.2.7. A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények 

ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai 

tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

7.2.8. A nevelést, tanítást segítő eszközök és a nevelési-tanítási módszerek kiválasztása 

és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

 

 

Vezetői elvárás-rendszer: 

 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
1.1. Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést 

eredményezze? 

1.1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. 

1.1.2. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az 

intézmény elérje a nevelési/tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. 

1.1.3. A gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatására 

összpontosító nevelő munkát vár el. 

1.2. Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési/tanulási 

folyamatba? 

1.2.4. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 

adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a nevelés/tanulás 

szervezésében és irányításában. 

1.2.5. A kollégákkal megosztja a nevelési/tanulási eredményességről szóló 

információkat. 

1.2.6. Beszámolót kér a gyermek megfigyelésén, és a helyben szokásos méréseken 

alapuló egyéni fejlődés változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a 

gyermek fejlesztése érdekében. 

1.3. Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az 

intézmény napi gyakorlatában? 

1.3.7. Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének közös 

alapelveit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

1.3.8. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai 

kultúrába. 

1.4. Hogyan gondoskodik arról, hogy az éves nevelési, tanulási ütemterv, a tevékenységi 

terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és 

hozzájáruljanak a fejlődéshez? 

1.4.9. A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot, az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjára (ONAP) alapozva, az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

1.4.10. Irányítja az éves nevelési, az éves tanulási/tevékenységi/projekt/tematikus terv, és 

az éves tervezés egyéb dokumentumainak kidolgozását és összehangolását annak 

érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a pedagógiai program teljesítését valamennyi 

gyermek számára. 

1.5. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját 

nevelési/tanítási gyakorlatában? 

1.5.11. Irányítja a differenciáló, az egyéni nevelési/ tanulási utak kialakítását célzó 

nevelés/tanulástámogató eljárásokat, a hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. 

1.5.12. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

(tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 



13 

 

1.5.13. Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás kockázatának kitett 

gyermekeket, és aktív irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése érdekében. 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
2.1. Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

2.1.1. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 

környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 

2.1.2. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és 

nevelési elveinek megismerését és nevelési/tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

2.1.3. Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 

pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 

2.2. Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 

2.2.4. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál 

rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. 

2.2.5. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és 

azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

2.2.6. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 

2.3. Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból 

fejlesztésre szorulnak? 

2.3.7. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

2.3.8. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési 

területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

2.4. Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 

2.4.9. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és 

összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 

2.4.10. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, 

érthetőek, a feladatok végrehajthatók. 

2.5. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

2.5.11. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő 

változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre 

(konferenciák, előadások, egyéb források). 

2.5.12. A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a nevelés/tanulás-tanítás 

eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
3.1. Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, milyen az 

önreflexiója? 

3.1.1. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

3.1.2. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

3.1.3. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat 

részeként értékeli. 

3.2. Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

3.2.4. Az óvodapedagógusi szakma és az intézményvezetés területein keresi és 

rendelkezik új szakmai információkkal és elsajátítja azokat. 

3.2.5. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások 

tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti. 

3.2.6. Hiteles és etikus magatartást tanúsít (kommunikációja és magatartása a pedagógus 

etika normáinak megfelelnek). 
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3.3. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, feladatok? 

Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

3.3.7. A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok 

kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban. 

3.3.8. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának 

felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
4.1. Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? 

4.1.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad. 

4.1.2. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a 

továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

4.2. Hogyan vesz részt személyesen a humán erőforrás ellenőrzésében és értékelésében? 

4.2.3. Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 

kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 

működtetésében. 

4.2.4. Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában, 

megbeszélésében. 

4.2.5. Az óvodapedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, 

az egyének erősségeire fókuszál. 

4.3. Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? 

4.3.6. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg önfejlesztésére. 

4.3.7. Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, 

támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

4.4. Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák 

között? 

4.4.8. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport pl., 

intézményi önértékelésre), vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team 

munkában. 

4.4.9. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

4.5. Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény 

igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

4.5.10. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az 

megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai 

karriertervének. 

4.5.11. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

4.6. Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a 

pedagógusokat? 

4.6.12. Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 

előkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. 

4.6.13. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

4.6.14. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, 

old meg problémákat és konfliktusokat. 

4.7. Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra 

megteremtése érdekében? 

4.7.15. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel 

problémáikra és választ ad kérdéseikre. 
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4.7.16. Olyan nevelési/tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és 

tanulási kultúráját a nevelési/ tanulási folyamatot támogató rend jellemzi. (pl. mindenki 

által ismert és betartott szokások, szabályok). 

4.7.17. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
5.1. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

5.1.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi 

szabályozók változásait. 

5.1.2. Az óvodapedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályi 

változásokról folyamatosan tájékoztatja. 

5.2. Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

5.2.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 

nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

5.2.4. A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción 

alapul. 

5.3. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak 

és eszközök, fizikai környezet)? 

5.3.5. Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, 

túlterhelés elkerülése, stb.). 

5.3.6. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a 

használt eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (pl.: sportlétesítmények 

eszközei, sószoba, főzőkonyha). 

5.4. Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az 

intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

5.4.7. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza 

nyilvánosságra. 

5.4.8. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében 

kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. 

5.5. Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

5.5.9. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

5.5.10. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

5.6. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az 

intézményvezető? 

5.6.11. Személyesen irányítja partnereinek azonosítását, részt vesz a partnerek 

képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (például SZMK, óvodaszék) 

történő kapcsolattartásban. 

5.6.12. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a 

fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

 

 

Pedagógus elvárás-rendszer: 

 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség  

1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a nevelés / 

tanítás folyamatában és a gyermeki tevékenységben? 

1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 

1.1.2. Ismeri az intézményében folyó pedagógiai munka tartalmi meghatározására és 

szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által 
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kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramját és az intézménye pedagógiai 

programjának főbb tartalmait. 

1.1.3. Ismeri és tudatosan alkalmazza a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó 

megismerési folyamatokat, nevelési/tanítási módszereket, eszközöket. 

1.2. Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a 

gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez? 

1.2.4. Ismeri és tudatosan felhasználja a gyermekek más forrásból szerzett tapasztalatait, 

ismereteit, tudását. 

1.2.5. Ismeri a nevelés/tanulás, képességfejlesztés szempontjából fontos 

információforrásokat, azok pedagógiai felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát, 

etikus alkalmazását. 

1.2.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott pedagógiai helyzethez igazodó. 

 

2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 

önreflexiók 
2.1. Milyen a pedagógiai tervezőmunkája: tervezési dokumentumok, tervezési 

módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? 

2.1.1. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiákat, folyamatot, munkaformát, módszereket, eszközöket. 

2.1.2. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt szerepet kap a gyermekek 

tevékenységeinek fejlesztése. 

2.2. Hogyan viszonyul a tervezés a gyermekek adottságaihoz, igényeihez? 

2.2.3. Terveiben szerepet kap a gyermekek motiválása, motivációjuk fejlesztése. 

2.2.4. Tervező tevékenysége során a nevelési/tanulási folyamatba illeszti a szabad 

játékhoz, cselekvéshez kötött ismeretszerzésen és egyéb tevékenységeken kívüli ismeret- 

és tapasztalatszerzési lehetőségeket. 

2.2.5. Megtervezi a gyermekek, a csoportok értékelésének módszereit, eszközeit. 

2.3. A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram 

nevelési céljait, hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető kompetenciákat? 

2.3.6. Tervei készítése során figyelembe veszi az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjában és az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott tartalmi és 

intézményi belső elvárásokat, valamint az általa nevelt, tanított gyermekek és csoportok 

fejlesztési célját. 

2.4. Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes tudására és a 

gyermekcsoport jellemzőire? 

2.4.7. Tervező tevékenységében épít a szociális tanulásban rejlő lehetőségekre. 

2.4.8. A gyermekek, optimális fejlődését elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz 

igazodó, differenciált nevelési-tanulási-tanítási folyamatot tervez. 

2.4.9. A gyermekek fejlettségére is figyelemmel a kommunikáció, együttműködés 

szintjén bevonja őket a nevelés-tanulás-tanítás tervezésébe. 

 

3. A tanulás támogatása 
3.1. Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és 

alkalmazza a nevelési / tanulásszervezési eljárásokat? 

3.1.1. Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai, érzelmi állapotát. 

3.1.2. A gyermekek hibázásait, tévesztéseit a nevelési/tanulási folyamat szerves részeinek 

tekinti, és a megértést segítő módon reagál rájuk. 

3.2. Hogyan motiválja a gyermeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és 

hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését? 

3.2.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek érdeklődését. 
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3.3. Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma megoldási és 

együttműködési képességét? 

3.3.4. Feltárja és szakszerűen kezeli a nevelési / tanulási folyamat során tapasztalt 

megértési nehézségeket. 

3.3.5. Fejleszti a gyermekek tanulási képességeit, az önálló felfedezés gyakorlására 

lehetőséget teremt. 

3.4. Milyen ismeretszerzési, nevelési/tanulási környezetet hoz létre a nevelési/tanulási 

folyamathoz? 

3.4.6. A nevelés / tanulás támogatása során épít a gyermekek egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermekcsoport sajátosságaira. 

3.4.7. Nyugodt, és biztonságos nevelési, tanulási környezetet teremt. 

3.5. Hogyan alkalmazza a nevelési/tanulási folyamatban az információ-kommunikációs 

technikákra épülő eszközöket? 

3.5.8. Ösztönzi a gyermekeket a hagyományos és az infokommunikációs eszközök 

célszerű, kritikus, etikus használatára a nevelési/tanulási folyamatban. 

3.5.9. Az önálló tanuláshoz, tapasztalatszerzéshez - játékhoz és egyéb tevékenységekhez 

- szakszerű útmutatást, az életkornak és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő 

tanulási eszközöket biztosít. 

3.5.10. Támogatja a gyermekek önálló gondolkodását, ismeri, és a nevelési-tanítási-

tanulási folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

 

4. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség 
4.1. Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? 

Milyen hatékony gyermeki-megismerési technikákat alkalmaz? 

4.1.1. A nevelési/tanulási folyamatban a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és testi 

sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet fordít. 

4.1.2. Megalapozza, segíti, ösztönzi a gyermekeket a későbbi tudatos értékválasztásra és 

saját értékrendjük kialakítására. 

4.1.3. Tudatosan alkalmazza a gyermekek sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-

pszichológiai módszereket. 

4.2. Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a pedagógiai 

munkájában, a tervezésben (egyéni képességek, készségek, fejlődési ütem, 

szociokulturális háttér)? 

4.2.4. Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek segítik a gyermekek, 

komplex személyiségfejlődését. 

4.2.5. Tiszteletben tartja a gyermekek, személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 

értékeket felelősen és elfogadóan viszonyul a gyermekekhez. 

4.2.6. Az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megismerteti a gyermekekkel 

az egyetemes emberi és nemzeti értékeket és azok tiszteletére neveli őket. 

4.3. Milyen módon differenciál, alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? 

4.3.7. Az együttnevelés keretei között is módot talál a gyermekek esetében az egyéni 

fejlődés lehetőségeinek megteremtésére. 
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4.4. Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, 

ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő, a kiemelten tehetséges gyermekkel, illetve a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekkel? 

4.4.8. Felismeri a gyermekek személyiségfejlődési, - az esetlegesen jelentkező - tanulási 

nehézségeit, és képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy szükség esetén más 

szakembertől segítséget kérni. 

4.4.9. Felismeri a gyermekekben a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak 

kibontakoztatását. 

 

5. A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, egy 

csoportban dolgozók tevékenysége 
5.1. Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának 

feltárására? 

5.1.1. Az óvodapedagógus az általa nevelt, vezetett, fejlesztett gyermek- és 

gyermekcsoportok fejlesztését a közösségfejlesztés folyamatának ismeretére, és a 

csoportok tagjainak egyéni és csoportos szükségleteire, a játék és más élménygazdag 

tevékenység, program sajátosságaira alapozza. 

5.2. Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet kialakítására, amelyben a 

gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják 

tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társadalmi rétegekből 

jött társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű gyermekeket 

is? 

5.2.2. Ösztönzi a gyermekek közötti véleménycserét, fejleszti kommunikációs 

képességüket, harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt. 

5.2.3. Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és értékként közvetíti a gyermekek, 

közösségek eltérő kulturális, társadalmi háttérből adódó sajátosságait. 

5.2.4. A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet 

mentességre neveli. 

5.2.5. Pedagógiai tevékenységében a nevelt gyermekek életkorából következő 

fejlődéslélektani jellemzőik ismerete tükröződik. 

5.3. Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek 

teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívüli szervezett 

tevékenységében)? 

5.3.6. Megteremti az általa irányított nevelési/tanulási folyamat során az együttműködési 

képességek fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

5.4. Melyek azok a problémamegoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket 

sikeresen alkalmaz? 

5.4.7. Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a konfliktusok megelőzésének és 

kezelésének módszereit. 

5.4.8. A gyermekek nevelése/tanítása során a közösség iránti szerepvállalást erősítő 

helyzetet teremt. 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 
6.1. Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? 

6.1.1. Az óvodai pedagógiai program és a csoport éves nevelési tervének tartalmait, a 

gyermekek egyéni pedagógiai - pszichológiai szükségleteihez is igazodva eredményesen 

és adaptív módon alkalmazza. 
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6.1.2. Változatos pedagógiai értékelési módszereket alkalmaz, a nevelési-tanulási-tanítási 

folyamatban célzottan alkalmazza a fejlesztő és összegző értékelési formákat. 

6.1.3. Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési, értékelési módszereket használ. 

6.1.4. Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, értékelési eszközöket választ vagy 

készít. 

6.1.5. A gyermekeknek személyre szabott értékelést ad. 

6.1.6. Az intézményi pedagógiai programmal összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és módszereket, azok szempontjait az általa megkezdett 

nevelési/tanulási folyamat elején megismerteti a gyermekekkel, a szülőkkel. 

6.2. Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? 

6.2.7. A gyermeki tevékenység rendszeres ellenőrzésének eredményeit szakszerűen 

elemzi, értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési céljainak feladatainak 

kijelölésében. 

6.2.8. Az értékelési módszerek alkalmazása során figyelembe veszi azok várható hatását 

a gyermekek személyiségének fejlődésére. 

6.2.9. A gyermekek számára adott visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, 

tárgyilagosak. 

6.3. Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a 

gyermekek önértékelésének fejlődését? 

6.3.10. Elősegíti a gyermekek önértékelési képességének kialakulását, fejlődését. 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
7.1. Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (a gyermekek 

életkorának megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? 

7.1.1. Tevékenysége során az intézményi pedagógiai programhoz igazodóan és a 

pedagógiai céljainak megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál. 

7.2. Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát 

segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? 

7.2.2. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében kezdeményezően együttműködik az 

óvodapedagógus társaival, a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel és a szülőkkel. 

7.2.3. A gyermekekkel történő együttműködés elveit és formáit az alkalmazott pedagógiai 

program és az intézményi dokumentumok keretei között a gyermekek 

személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és valósítja meg. 

7.3. Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan 

fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? 

7.3.4. Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos rendszeres visszajelzéseket, nyitott 

azok befogadására. 

7.3.5. Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az álláspontját, képes másokat 

meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
8.1. Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, 

továbblépés igényét? 

8.1.1. Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és alkalmazkodik a 

szerepvállalásokhoz. 

8.1.2. Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi. 
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8.2. Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmában 

történteket? 

8.2.3. A pedagógiai feladatok megoldásában együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő/tanító munkát segítő munkatársaival, a gyermek fejlődését 

támogató más szakemberekkel. 

8.2.4. Fontos számára tudásának folyamatos megújítása, a megszerzett tudását a 

pedagógiai gyakorlatában eredményesen alkalmazza. 

8.3. Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősségvállalása a 

munkájában? 

8.3.5. Részt vesz szakmai kooperációkban, problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet vállal. 

 



Gyula Város Egyesített Óvodája 

5700 Gyula, Leiningen u 4.  

Tel.: 66/632 –  207 

OM 200918 

Ikt.szám: K - 713 /2019 

www.gyulaovoda9.eu, 

e-mail: egyesitettovoda@gyulaovoda.hu  

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült:   Gyula Város Egyesített Óvodája tanévnyitó értekezletén. 

 

Időpont:   2019. augusztus 26.     9 óra. 

 

Helyszín:  Gyulai Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi Úti Óvoda 

                         5700 Gyula, Mágocsi köz 1. 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 86 fő. (5 fő igazoltan van távol, a  

   székhelyintézmény felújítása utáni takarítást végzik) 

  

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető üdvözölte a tanévnyitó értekezleten megjelent 

munkatársakat és meghívott vendégként, Dr. Görgényi Ernő polgármester urat.  Megállapítja, 

hogy az értekezlet határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Arató Zoltánné óvodatitkárt, 

hitelesítőnek András Anna óvodapedagógust, és Békési Andrásné óvodapedagógust. A nevelő 

testület egyhangúan elfogadta hitelesítők, és a jegyzőkönyvvezető személyét.  

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető ismerteti a tanévnyitó értekezlet napirendi 

pontjait.  

 

900-905  A megjelenteket köszönti Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető  

 

905-935  Munka és balesetvédelmi oktatás 

 Előadó: Bodzás Nikolett munkavédelmi előadó 

 

935-945  A megjelenteket köszönti Dr. Görgényi Ernő Gyula Város Polgármestere,  

  

 

945-955 Szakmai munkaközösség beszámolója a 2018/2019 nevelési évről 

 Előadó: Szilágyi Ferencné munkaközösség vezető 

 

955-1005 Innovációs munkaközösség beszámolója a 2018/2019 nevelési évről 

 Előadó: Bajóné Aradszky Anett munkaközösség vezető 

 

1005-1015 Önértékelést támogató munkacsoport beszámolója a 2018/2019 nevelési évről 

 Makráné Gombkötő Zita munkaközösség vezető 

 

1015-1025 DIFER munkaközösség beszámolója a 2018/2019 nevelési évről 



 Előadó: Bota Flóra Tímea 

 

1025-1040 Beszámoló a 2018/2019 nevelési évről 

 Előadó: Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető 

 2018-2019 nevelési év beszámolójának elfogadása 

 

1040-1050 Gyula Város Egyesített Óvodája módosított Pedagógiai program ismertetése és 

elfogadtatása a nevelőtestülettel 

 Gyula Város Egyesített Óvodája módosított Szervezeti Működési Szabályzat 

ismertetése és elfogadtatása a nevelőtestülettel 

 Előadó: Szilágyi Ferencné Szakmai munkaközösség vezetője 

 

 

1050-1100 2018-2019 nevelési évben jubileumi jutalomban részesült dolgozó köszöntése 

 Stefanovitsné Csuhai Erzsébet 25 éves  

 Dévényiné Pálfi Mária 40 éve 

  

 Szolgálati Emlékérem átadása Dévényiné Pálfi Mária részére 

 Átadja: Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető 

 

1100-1130 Szünet 

 

1130-1140 Hetényiné Erdősi Kata szociális segítő bemutatkozása 

 

1140-1240 2019/2020 nevelési év munkatervének ismertetése és elfogadása 

 Előadó: Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető 

 

1240-1300 Hozzászólások 

  

Az értekezletet bezárja Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető 

 

A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személye, valamint a napirendi pontok egyhangúlag 

elfogadásra kerültek. 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető felkéri Bodzás Nikolettet a munka és 

balesetvédelmi oktatás megtartására. 

 

Bodzás Nikolett munkavédelmi előadó megköszönte a felkérést és megtartotta az 

emlékeztető oktatást „munka-és balesetvédelemről, és tűzvédelemről”.  

 

A munkavédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie az alábbiakat, illetve az 

oktatásnak a következő főbb részekből kell állnia: 

 A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok által előírt kötelezettségeket, és a számára 

biztosított jogokat ismertetni kell.  



 A jogszabályoknak a beosztásával, illetőleg munkájával összefüggő elvárásait kell 

ismertetni.  

 Az MVSZ vonatkozó rendelkezései kerüljenek ismertetésre.  

 A baleset, munkabaleset fogalma, és munkabaleset esetén történő teendők ismertetése. 

 Egyéni védőeszköz juttatás szabályai, és a védőeszközök használatával kapcsolatos 

tudnivalók ismertetése. 

 A biztonságos munkavégzéshez szükséges technológiai, műveleti, és karbantartási 

utasításokat kell a munkavállalókkal megismertetni. 

 A munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyeket, ártalmakat, azok 

elhárításának módját, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartást el kell mondani.  

 Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használatának 

ismertetése.  

 Közlekedés közbeni veszélyek ismertetése. 

 Karbantartói munka során fellépő veszélyek ismertetése  

 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat ide vonatkozó részeinek 

ismertetése, konyhai munkák veszélyei, 

 25/1998. (XII. 27.) EüM. rendelet elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről rendelet 

ismertetése.  

 A biztonságos és egészséges munkavégzéssel kapcsolatos közlekedésbiztonsági, 

egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírásokat, valamint az elsősegély nyújtási 

ismereteket. 

 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM. együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről. 

 Kémiai biztonsági törvény valamint a végrehajtási rendeletei ismertetése, tisztítószerek, 

vegyszerek használata, Biztonsági Adatlapok tartalmának ismertetése 

 Információ a munkaterület munkavédelmi helyzetéről, feladatairól. 

 Hasonló munkaterületre vonatkozó tanulságos balesetek ismertetése, megelőzési módok 

tanulmányozása.  

 Magatartás szabályai a munkahelyen.  

 

Tűzvédelmi oktatási tematika: 

 

A tűzvédelmi oktatás keretében a dolgozónak meg kell ismernie az alábbiakat, illetve az 

oktatásnak a főbb részekből kell állnia: 

 

 A munkavállalók kötelesek megismerni a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait, és annak 

betartásával a tűzesetek kialakulásának lehetőségét megakadályozni, illetve a tűzoltást és 

mentést segíteni. 

 Az észlelt rendellenességet, füstöt vagy ismeretlen eredetű égett szagot azonnal jelenteni a 

közvetlen munkahelyi vezetőnek és a füst vagy szag eredetét mind az észlelő munkavállaló, 

mind a jelzést kapó vezető kötelessége kideríteni. 



A vizsgálat alapján késedelem nélkül meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 

 A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi munkavállalója a munka, 

illetőleg a tevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába lépés előtt 

elsajátítsa, a tűz esetén végzendő feladatát megismerje. 

 Azok a munkavállalók, akik munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem 

rendelkeznek, annak megszerzéséig nem dolgozhatnak. 

 A munkavállalók kötelesek megismerni a Tűzriadó Terv tartalmát, a menekülési 

útvonalakat, és a kivonulási tervet  

 Jogszabály által meghatározott munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

személyek foglalkoztathatók 

 A szakvizsga érvényessége öt év, utána újabb vizsgát kell tenni. 

     A szakvizsgával rendelkező személyekről nyilvántartást kell vezetni. 

 A dolgozók oktatása az alábbiakra tejed ki: 

 a./  a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére, 

 b./  a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre, 

 c./  a tűz esetén követendő magatartásra, a feladatok végrehajtásának sorrendjére, 

 d./  a tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használatára, 

 e./  a menekülési útvonalakra, módokra, 

 f./  a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi ismeretekre, feladatokra, 

 g./  a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. 

 Tűz esetén a munkavállalók teendőit ismertetni kell 

 Tűz jelzése, oltása, tűzoltó készülékek használatának ismertetése 

 A munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége 

 A megelőző tűzvédelmi rendelkezések ismertetése 

 A tűzjelzés lehetőségei és módja, a villamos tüzek oltása, tűz utáni teendők  

 A tűz esetén követendő magatartás, a munkahelyen rendelkezésre álló tűzoltó eszközök, 

készülékek és felszerelések gyakorlati használata 

 Tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei 

 Az óvoda Tűzriadó Tervének ismertetése és előírt időben történő gyakoroltatása 

 

Bodzás Nikolett munkavédelmi előadó az oktatás keretén belül kiemeltem foglalkozott a 

munkavállalók utibalesetével (milyen sérülések tartoznak ebbe a fogalomkörbe, mi a teendő 

esetleges baleset megtörténtekor.) Illetve a szeptember hónapban aktuális tűzriadó 

gyakorlásának időpontjáról, és a katasztrófa védelmi szakhatóság ellenőrzésével kapcsolatos 

teendőkről. 

 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte Bodzás Nikolett előadását, és 

felkérte Szilágyi Ferencné tagintézmény-vezetőt az általa vezetett szakmai munkaközösség 

beszámolójának megtartására. 

 

Szilágyi Ferencné tagintézmény-vezető, szakmai munkaközösség vezetője beszámolt a 

2018/2019-es nevelési évben kiemelt feladatként megfogalmazott „írás-mozgás koordináció 



képességének fejlesztése „területen elért eredményekről. Továbbá a szakmai munkaközösség 

által végzett egyéb feladatokról, ellenőrzésekről. Ismertette az új nevelési évre szervezett őszi 

és tavaszi nevelési értekezlet témaköreit, a tervezett előadások és előadók személyét. (A 

részletes beszámoló mellékelve.) 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte Szilágyi Ferencné szakmai 

munkaközösség-vezető beszámolóját, és felkérte Bajóné Aradszky Anettet az innovációs 

csoport beszámolójának ismertetésére. 

 

Bajóné Aradszky Anett óvodapedagógus az innovációs munkaközösség vezetője beszámolt 

az elmúlt nevelési évben végzett tevékenységekről. A csapat tagjaiban változás történt, Bátkai-

Oláh Éva helyett a Gyulavári Óvodából Lehoczki Katalin lett a munkaközösség tagja. A nyári 

ügyelet során probléma adódott a sajátos nevelési igényű gyermekek programokban való 

részvételével. Sajnos előfordult, hogy a napi tevékenységeket át kellett szervezni, mert nem 

lehetet velük a tervezett tevékenységet megvalósítani. - „Kérem a továbbiakban, ha az SNI 

ellátó csoportoknak alapfeladatuk miatt nehezített a városi szintű programban való részvételük, 

jelezzék felém.” ( A részletes beszámoló mellékelve.) 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte Bajóné Aradszky Anett 

óvodapedagógus beszámolóját, melyhez az alábbi megjegyzés fűzte: ” – Az én álláspontom is 

az, hogy a pedagógiai programban meghatározottak az elsődleges feladataink. Nem kötelező 

minden városi rendezvényen részt vennünk, „a kevesebb néha több”, inkább a minőségére kell 

figyelnünk.  

A hozzászólás után Dr. Becseiné Lock felkérte Makráné Gombkötő Zitát beszámolója 

megtartására. 

 

Makráné Gombkötő Zita intézményvezető-helyettes az önértékelés támogató 

munkacsoport vezetője beszámolt a csoport éves munkatervében megfogalmazott feladatok 

megvalósulásáról. Az önértékelés támogató csoport 4 éve működik. Tevekénységüket minden 

évben az éves tervben megfogalmazott feladatok szerint végzik. Ebben a nevelési évben 

segítséget nyújtottak 4 tagintézménynek, és 13 pedagógusnak az önértékelés elkészítésében, és 

feltöltésében. A team tagjai a tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítésénben is tevékenyen részt 

vettek. Eddig 7 ellenőrzés valósult meg a 9-ből. (A részletes beszámoló mellékelve.)  

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte az önértékelést támogató 

munkacsoport beszámolóját, és felkérte Bota Flóra Tímea tagintézmény-vezetőt a DIFER 

munkacsoport éves tevékenységének ismertetésére. 

 

Bota Flóra Tímea tagintézmény-vezető a DIFER munkaközösség vezetője említést tett a 

DIFER mérésekről. Táblázatokban bemutatta az elért eredményeket. A mérések kiértékelése 

alapján, a pedagógusok saját gyermekcsoportjukra elkészítik a csoportos fejlesztései tervet, és 

szükség szerint az egyéni fejlesztési tervet. A csoport segítette a pedagógusokat a DIFER-rel 

kapcsolatos tevékenységekben, mérések eredményeinek informatikai felületen való 

megjelenésében, szorosan együttműködve a többi munkaközösséggel. Tájékoztatta a jelen 



lévőket a team személyi változásáról. A Béke Sugárúti Óvodában Kónyáné Husvéth Katalin lett 

az új csoporttag. A beszámoló végén kérte, hogy azok a pedagógusok, akiknek még nincs meg 

a DIFER képzése, jelezzék, hogy be lehessen őket iskolázni.  (A részletes beszámoló 

mellékelve.) 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte a DIFER munkaközösség 

vezetőjének beszámolóját, és átadta a szót Dr. Görgényi Ernő polgármester úrnak. 

 

Dr. Görgényi Ernő polgármester úr megköszönte a nevelő testület munkáját, melyet a 

gyermekekért folyatnak. Az intézmény éves beszámolóját már megismerték és testületi ülésen 

el is fogadták. Örömmel tájékoztatta a jelen lévőket, az óvodai felújításokról. Ebben a nevelési 

évben már a kívül-belül megújult épületben fogadhatták a Törökzug új óvodásait. Sajnos a 

közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Galbácskerti Óvoda felújítása a későbbiekben 

fejeződik be. A Gyulavári Óvoda is kapott új nyílászárókat, és egy fedett udvarrész is 

kialakításra került. A fenntartó továbbiakban is folytatni szeretné az óvodák rendbe tételét. 

Tervben van az Ewoldt Elíz Óvoda felújítása, valamint a Székhelyintézményben is van még 

néhány elvégzendő feladat. Városunkban más fenntartású óvodák is vannak, ezekkel 

versenyben vagyunk. Lépést kell tartani velük, hogy mi is szép felújított óvodákban fogadjuk a 

gyermekeket. Tapasztaljuk, hogy a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos 

szakmai megújulásra. Ez azért fontos, mert a szülők és a gyerekek is, nemcsak óvodát, de 

óvónőt is választanak. Gazdasági fejlődésünk szempontjából is fontos a város lélekszámának 

megtartása. Az új nemzetközi szintű vállalattal kötött szerződésben is szerepet játszott az, hogy 

az itt dolgozó szakemberek gyermekei milyen képesítést szerezhetnek nálunk a közoktatási 

intézményeinkben. A fenntartó részéről igyekszünk mindent megadni, hogy a megfelelő 

munka- és a tárgyi feltételeket biztosítsuk az intézményeink számára. Kívánok sok örömet, 

munkájukhoz.  

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte Dr. Görgényi Ernő polgármester 

úr hozzászólását, és egyúttal gratulált a Köztársasági Elnök által a polgármester úrnak 

adományozott kitüntetéshez. Ezután felkérte Szilágyi Ferencnét, hogy ismertesse a törvényi 

változásokat.  

 

Szilágyi Ferencné tagintézmény-vezető röviden ismertette a köznevelési törvény változásait.   

2020. január 1-jétől a jegyzőnek megszűnik a felmentést engedélyező hatásköre és egy 

Kormány által kijelölt szervhez kerül át. A felmentési kérelem beadásának szabályai is 

szigorodnak. A pedagógusminősítés útmutatójában is történt változás, kiegészült egy új 

kompetenciával és 4 újabb indikátorral. Módosult az óvodai nevelés feladata és a kötelező 

beiskolázás szabályozása.  

 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető megköszönte Szilágyi Ferencné törvényi 

változásokról tartott ismertetőjét. Tájékoztatta a nevelő testületet, hogy a törvényi 

változásoknak megfelelően kiegészült illetve módosult a helyi nevelési program, a szervezeti 



működési szabályzat és a házirend.  Kérte, hogy kézfelnyújtással szavazzanak a módosítások 

elfogadásáról. 

 

A nevelőtestület a változtatásokat egyhangúan, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

2/2019. (VIII.26.) Gyula Város Egyesített Óvodája tanévnyitó értekezletének határozata: 

Gyula Város Egyesített Óvodája módosított pedagógiai programjának, módosított 

szervezeti működési szabályzatának, illetve módosított házirendjének elfogadása. 

 

Felelős: Dr. Becseiné Lock Gabriella 

Határidő: 2019. augusztus 26. 

 

 

Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető kérte a megjelenteket, kézfelnyújtással 

szavazzanak a szakmai munkaközösségek beszámolóinak elfogadásáról. A nevelőtestület a 

beszámolókat egyhangúan elfogadta. 

 

3/2019. (VIII.26.) Gyula Város Egyesített Óvodája tanévnyitó értekezletének határozata: 

a szakmai munkaközösség éves beszámolója, az innovációs munkaközösség éves 

beszámolója, az önértékelés támogató csoport éves beszámolója, valamint a DIFER 

munkacsoport éves beszámolója elfogadása. 

 

Felelős: Dr. Becseiné Lock Gabriella 

Határidő: 2019. augusztus 26. 

 

A beszámolók elfogadása után intézményvezető asszony köszöntötte a jubileumi jutalomban 

részesült kollégákat, és a nyugdíjba vonulókat. Átadta Dévényiné Pálfi Máriának a Pedagógus 

Szolgálati Emlékérmet, és megköszönte munkáját.  

 

A rövid ünneplés után Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető bemutatta Hetényiné 

Erdősi Kata szociális segítő munkatársat, aki heti 4 órában nyújt segítséget az óvodában az 

óvodapedagógusoknak, a szülőknek a gyermekekkel, gyermekvédelemmel kapcsolatosan. 

 

A bemutatkozó után Dr. Becseiné Lock Gabriella intézményvezető beszámolt a 2018/2019-es 

nevelési évről. A beszámoló teljes anyagát a dolgozók saját email címükre kézbesítve 

megismerték. A beszámoló után a 2019/202-as nevelési év működési rendjének ismertetése 

következett.  

A nevelőtestület a 2018/2019-es nevelési év beszámolóját, illetve a 2019/2020-as nevelési év 

működési rendjét egyhangúan elfogadta.   

 

4/2019. (VIII.26.) Gyula Város Egyesített Óvodája tanévnyitó értekezletének határozata: 

Gyula Város Egyesített Óvodája 2018/2019. nevelési év beszámolójának, illetve a 

2019/2020-as nevelési év munkatervének elfogadása. 











 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bemutatkozás 

 

Óvodánk csendes, kertvárosi, tiszta levegőjű zöldövezetben fekszik, széleskörű lehetőséget 

nyújtva a gyermekek harmonikus fejlődéséhez szükséges tapasztalatszerzésre, változatos 

tevékenységek, élmények megélésére, két vegyes életkorú csoporttal. Az óvoda 1962-ben épült, 

2016-ban egy teljes felújítás során új gyermekmosdóval és egy iroda helyiséggel gazdagodtunk, 

így mára mindkét csoportszoba önálló mosdó helyiséggel rendelkezik. Az épület teljes 

tetőszerkezet cseréje, a külső homlokzat hőszigetelése, új fűtésrendszer és a nyílászárók cseréje 

mellett a környéken egyedülálló szellőztető rendszer biztosítja a friss levegőt az épületben. 

Mozgáskorlátozott feljáró új térburkolattal ellátva teszi könnyen megközelíthetővé és 

esztétikusabbá az épületet és környezetét. 

Tágas, napfényes, esztétikusan berendezett csoportszobáink ideális környezetet biztosítanak 

gyermekeink számára az optimális fejlődéshez. Rendelkezünk tornaszobával és 

fejlesztőszobával, melynek részleges felújítása 2018-ban történt. Árnyas, nagy udvarunk 

megfelelő mozgásteret biztosít gyermekeink számára változatos mozgásigényük kielégítésére, 

melynek eszközeit folyamatosan bővítjük, ebben segítséget nyújt a Körzeti Képviselőnk, a 

szülői munkaközösség, az óvodánkat támogató „Újvári Ovisokért” Alapítvány, valamint 

folyamatosan élünk a pályázati lehetőségekkel.  

 

Mi vagyunk a „Szorgos Méhecskék”, akik a gyermeki képességek fejlesztését komplex 

tevékenységekbe ágyazva, cselekvések által valósítja meg. 

Nevelési gyakorlatunk alapja az egymásra figyelő, segítőkész, érzelmi biztonságot nyújtó, 

óvodai élet kialakítása. Elsődlegesnek tekintjük, az olyan óvodai légkör megteremtését, ahol a 

gyermekek jól érzik magukat a családias, vidám hangulatú környezetben, ahol harmonikusan 

fejlődhet személyiségük.  

Sajátos nevelési igényű gyermekek közösségbe való beilleszkedését, társaikhoz való 

alkalmazkodását integrált neveléssel segítjük. 

A hozzánk beiratkozó gyermekeknek az ismeretszerzés olyan széles palettáját törekszünk 

biztosítani, amely által sokoldalúan fejlett a változó világ dolgaira fogékony, az iskola 

elvárásainak megfelelő, boldog gyermekekké válhassanak. 

Korunk társadalma elképzelhetetlen az infokommunikációs eszközök jelenléte nélkül, ennek 

okán 2017 decemberében egy városi szinten egyedülálló digitális képességmérő és 

fejlesztőeszközzel bővültünk, a Fenntartó jóvoltából bevezettük a DIOO programot, mely 16 

képességterület fejlettségi szintjét méri és fejleszti a gyermeknek több mint 2 ezer fokozatosan 

nehezedő játékba burkolva. A program az óvodás korosztály életkori sajátosságainak és 

igényeinek megfelelő képességfejlesztést célzó feladatokat tartalmaz. Minden nagycsoportos 

gyermek egyedi kóddal ellátott kulccsal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek 

önmagukhoz képest fejlődjenek, amelyről statisztika készül.  

Mindezek mellett változatos programokkal, kirándulásokkal színesítjük óvodai életünket.  

A jeles napok megünneplése, az Adventi vásár, a Márton nap, Húsvéti barkács napok és vásár, 

Hátizsákos nap, Egyenruhás hét, a Családi nap, Vidám nyári hét, Egy Család- egy növény, 10 

alkalmas úszásoktatás, oviangol, kirándulások, ovi-foci (Bozsik program), színházlátogatások 

szervezése színesítik hétköznapjainkat. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a BMPSZ Gyulai tagintézményével, a Bay Zoltán Általános 

Iskolával, a Védőnői szolgálattal, a Napfény Nappali központtal.  

A gyermekek számára szükség szerint biztosítjuk külső szakemberek, logopédus, pszichológus, 

fejlesztő pedagógus segítségét. 

Személyi feltételek tekintetében 4 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti 

munkánkat, akiknek igénye a folyamatos megújulás, jellemzőjük a nagyfokú hivatás iránti 

elkötelezettség és gyermekszeretet. 



Óvodánk arculata 

Óvodánk arculata a gyermeki képességek fejlesztése komplex tevékenységekbe ágyazva, 

cselekvések által, melyhez a „Szorgos Méhecskék” elnevezést választotta. 

Olyan közösen történő munka jellegű tevékenységeket szervezünk, amelyek által kialakul a 

gyermek igénye az esztétikus, tiszta környezet létrehozására (sziklakert kialakítása az óvoda 

udvarán, termések, száraz ágak, levelek, kövek, kavicsok gyűjtése, elhelyezése az érzékelő 

sarokban, avar gyűjtése a kialakított komposztálóba). Kézműves programokat szervezünk 

meghívott mesterek bevonásával, felelevenítjük a jeles napokhoz, hagyományokhoz fűződő 

szokásokat.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük a mindennapi tevékenységbe ágyazott megtapasztalást, 

melyek óvodánkban a következők:  

 önkiszolgálás, 

 alkalomszerű segítség, megbízatások 

  közösségi munka, 

  környezetgondozás. 

Kiemelt figyelmet fordítunk lakókörzetünk jobb megismerésére, értékeinek, szépségeinek 

felfedezésére, a családok, az ott élő emberekkel, intézményekkel való kapcsolattartásra 

 

Sétákat, kirándulásokat szervezünk, miközben a gyermekeket a természet szeretetére, óvására 

neveljük. A tágabb környezet megismeréséhez jó lehetőséget biztosít az óvodánk által 

szervezett „Vidám nyári hét”.  

Kirándulunk a városon kívül, megyénk egy-egy nevezetességéhez. „Családi napot” szervezünk, 

ahol az SZ.SZ.K szervezésében sütünk-főzünk és mindig más-más intézmény munkájával, 

tevékenységével ismerkedünk meg /Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, Tánc-klub stb. /. 

 

A szervezett ismeretszerzések, közvetlen tapasztalások, közös élmények: - minden évszakban 

a természet változásainak megfigyeltetése, bekapcsolódás a kiskertekben a növénytermesztés, 

állattartás munkálataiba, a gyümölcsök, zöldségek, virágok fejlődésének figyelemmel kísérése, 

az érett gyümölcsök, zöldség félék feldolgozása szülők segítségével, a kirándulások, séták során 

begyűjtött termések- ötleteket adnak a szabad játékhoz, a gyermeki munkák önálló 

felismeréséhez, végzéséhez, megjelennek ábrázoló tevékenységeikben, egymás közötti 

beszélgetéseikben. Megtanulják az elvégzett munka értékét becsülni, s a dicsérő értékelést 

elsajátítani.  

A megismert kismesterségek a nap folyamán bármikor jelen lehetnek a gyermekek 

tevékenységei során / barkácsolás, szövés, fonás, gyöngyfűzés, agyagozás, virágkötés szülő 

segítségével, majd az udvari élet folyamán önállóan is/, az elkészült munkák beépíthetők a 

szerepjátékba, díszíthetik az óvoda helyiségeit, rendezhetünk kiállítást belőlük. 

A Napfény Nappali Központtal közösen szervezett programok / farsang, téltemetés, anyák 

napja, köszöntés az „Idősek Napján”/, a gondozottak bevonása kézműves tevékenységeinkbe – 

megtanulják az idősek tiszteletét, a másság elfogadását, fejlesztik együttműködési készségeiket.  

 

Célunk:  

 A munka jellegű tevékenységek megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

tulajdonságok kialakítása, amelyek elősegítik a munkához, a közösséghez való pozitív 

viszony kialakulását, a munka tiszteletét, megbecsülését. 

 A gyermekek ismerjék szűkebb környezetük természet adta lehetőségeit, 

jellegzetességeit, a nagyszülők, szülők és a gyermekek együttélési formáit. 

 A természetes anyagok, kismesterségek megismertetése a gyermekekkel, a 

környezetükben élő emberek tudásának átörökítése. 



 A családok, intézmények, közösségek aktív bekapcsolása az óvoda mindennapi életébe. 

 

Feladataink:  

 A különböző típusú munka jellegű tevékenységeket úgy tervezzük, hogy azok 

megfeleljenek a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak. 

 Biztosítjuk a különböző munka jellegű tevékenységekhez szükséges eszközöket, 

anyagokat, megfelelő helyet, elegendő időt. 

 A különböző típusú munka jellegű tevékenységekben is kihasználjuk az anyanyelvi-

kommunikációs fejlesztés lehetőségeit. 

 Alapvetőnek tekintjük a kommunikáció és együttműködési képességek fejlesztését. 

 A családi gazdaságokban megismertetjük a gyermekekkel az egyes 

munkafolyamatokat. 

 A munka tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

 A szakemberek, idősek segítségével a környezetünkben még fellelhető 

kismesterségeket megismertetjük a gyermekekkel, azokat kipróbáltatjuk, 

gyakoroltatjuk, s beépítjük az óvoda mindennapjaiba. 

 

A megvalósítás keretei: 
 

Napirend 

 

Időtartam Tevékenységek 

6.30 – 12.00 Folyamatos játéktevékenység, amely magába foglalja: 

 a szabad mozgást,  

 műveltségi tartalmak közvetítését, 

 gondozást és önkiszolgálást,  

 folyamatos tízórait, 

 játékot vagy sétát a szabadban, különböző munkatevékenységeket. 

 a Pedagógiai szakmai szolgáltató fejlesztő foglalkozásai /általános 

fejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia/, 

 a pedagógiai programunkba foglalt kirándulások, családoknál 

szervezett programjaink, közös rendezvények szülőkkel, idősek 

otthonával. 

12.00 – 13.00 Gondozás, önkiszolgálás, ebéd. / csoportonként negyed órás csúsztatással az 

egy öltöző és mosdó miatt/ 

13.00 – 17.00 Pihenés, alvás, az egyéni alvásigény figyelembe vételével folyamatos 

ébredés, csendes játéktevékenységek, egyéni foglalkoztatás. 

Gondozás, önkiszolgálás, uzsonna, 

Játék a csoportszobában, szabadban, 

Folyamatos hazamenetel. 

 

Heti rend 

 

A fejlesztés tartalma Heti megjelenítés 

Mozgás 1x  

Verselés, mesélés 2x 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1x 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 1x 

A külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok 1x 



 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

 Természetessé válik számukra a család tisztelete. 

 A gyermekek ismerik az emberi és természeti környezet értékeit. 

 Ismerik tágabb és szűkebb környezetük jellegzetességeit, intézményeit, az ott élő 

emberek életét, környezet átalakító tevékenységét.    

 Ismerik növényeit, állatait és azok gondozását. 

 Meglátják környezetükben az esztétikai értékeket, örülni tudnak a szépnek, az egyéni és 

közös alkotásoknak. 

 Megtanulják a társas együttélés szabályait,  

 Munkájukban kitartóak, figyelmesek, a rájuk bízott feladatokat szívesen végzik. 

 Megtanulják a munka értékét becsülni, tisztelni. 

 Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát, miközben 

elemi fokon tapasztalatokat szereznek a munkaszervezésről. 

 Képessé válnak a természeti és társadalmi környezet megbecsülésére, a természet 

védelmére és ez által a szülőföld megbecsülésére és értékeinek megőrzésére. 

 

Speciális kapcsolatok  

 

 Család: elsődleges feladatunk a családokkal történő kapcsolattartás kiépítése. 

Lehetőségeink: - SZMK bevonása az óvoda életének minden mozzanatába. 

- Szülői értekezleten a tájékoztatás biztosítása az óvoda életéről, tevékenységeiről. 

- Fogadóórákon a gyermekek egyéni fejlődéséről történő tájékoztatás. 

- Szülők aktív bekapcsolása az óvoda mindennapi tevékenységeibe.  

 Bay Zoltán Általános Iskola Együttműködési megállapodás alapján kölcsönös 

bekapcsolódás egymás programjaiba. 

 A lakókörzet mindenkori Önkormányzati Képviselője: Közös pályázati lehetőségek, 

fejlesztések, felújítások lehetőségeinek megteremtése. 

 Napfény Nappali Központ: Közös programok szervezése 

 Várfürdő:10 alkalmas vízhez szoktatás. 

 Védőnői hálózat 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 Egyéb alkalomszerű munkahelyi látogatások. 

Egyéb alkalomszerű ismerkedés kismesterek munkájával. 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Béke Sugárúti Óvoda Arculata 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

 
” A gyermek iránt való szeretetünk az, 

 ha oltalmazzuk, mert gyenge, 

és ha tiszteljük, mert tiszta...” 

/ Kergomard / 

 

  



Bemutatkozás 

 

Óvodánk a városközponthoz közeli területen fekszik, közlekedési szempontból is jól 

megközelíthető helyen.  

A dekoratív, patinás épület, jellegét megtartva a 2010-ben felújítás révén a mai igényeknek 

megfelelő korszerű és egészséges környezetet biztosít a gyermekek testi-lelki-szellemi 

fejlődéséhez. A tágas belső tér megfelelő kényelmet biztosít az itt működő 5 csoport részére. 

Részben osztott és vegyes életkorú csoportokat szervezünk. 

2014-ben a megyében ma is egyedülálló közlekedési parkunk teljes felújítása is megtörtént. 

Az 5200 négyzetméteren elterülő parkban, a védett tiszafa, öreg hárs, - mogyoró - és 

japánakácfák, örökzöldek védőn bontják szét lombjaikat a gyermekek feje fölött, védik őket a 

külvilág zajától és biztosítanak tiszta levegőt egész évben számukra.  

A park növényeinek, az itt fészkelő madaraknak védelme, a bogarak, rovarok folyamatos 

megfigyelhetősége számtalan felfedezésre csábítja a gyermekeket. 

Az udvarunk nagy, füves terét több részre bontja - programunk egyik célkitűzésének 

megvalósításához nélkülözhetetlen - közlekedési játszóparkunk, amelyet gazdagítanak a „Mini 

Város” házai és a Gyulai Várat imitáló többfunkciós mászóka.  

A gyermekek a téli időszakban is rendszeresen tartózkodnak a szabadban. Rossz idő esetén - az 

egészségmegőrzés érdekében - fedett terasz biztosít levegőzési lehetőséget a csoportoknak. A 

programunk megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Tornaeszközeink, 

udvarunk hozzájárul a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítéséhez.  

 

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. A közös élmény erejével 

megteremtjük a hagyományokat, és közel hozzuk a szűkebb és tágabb környezetünk 

eseményeit.  

 

Véleményünk szerint szükség van arra, hogy az ünnepek és mindennapok elváljanak egymástól. 

Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplőbe öltözött gyerekek és felnőttek, a 

színvonalas, értéket közvetítő programok. Az érzelmi ráhangolódást a magyar 

gyermekköltészet klasszikus és kortárs meséivel, verseivel, dalaival, játékaival, történelmi 

mondáival biztosítjuk. Óvodánkban a jeles napokat, kirándulásokat a szülők részvételével 

szervezzük és bonyolítjuk, ezzel is erősítve a családhoz való kötődést, az együtt nevelést. 

Építünk a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, ismereteire, 

élményeire, érzelmeire, játékon és egyéb tevékenységeken keresztül közvetítjük azokat a 

tapasztalatokat, melyek a gyermekek értelmi fejlesztését segítik. 

 

 

 

 

 

 



Napirend 
 

Időtartam 

 

Tevékenység 

6.30-10.30 Folyamatos játékidő, ezen belül: 

Szabad és szervezett mozgás 

Az óvónő által kezdeményezett 

tevékenységek, növekvő időtartamú (5-35 

perces) foglalkozások   

Egészséges életmód és biztonságos 

közlekedéssel kapcsolatos ismeretek 

közvetítése, gyakoroltatása 

Gondozás és önkiszolgálás  

Folyamatos tízórai 

10.30-13.00 Játék a szabadban, séta, gyakorlás a 

közlekedési játszóparkban 

Gondozás, önkiszolgálás 

Ebéd 

13.00-17.00 Alvás, pihenés egyéni igények figyelembe 

vételével 

Gondozás, önkiszolgálás 

Uzsonna 

Játék a csoportszobában, szabadban 

Hazamenetel 

 

A foglakozások heti megjelenítése 
 

Tevékenység Heti 

megjelenítés 

Verselés, mesélés 2x 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1x 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 1x 

Mozgás 1x 

Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok 1x 

 



A tervezett tevékenységek ajánlott szervezeti formái 
 

Tevékenység 3-4 évesek 5-6-7 évesek 

Kötetlen Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka 

Külső világ tevékeny 

megismerése, matematikai 

tapasztalatok 

Szabad mozgás 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka  

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, 

gyermektánc 

Külső világ tevékeny 

megismerése, matematikai 

tapasztalatok 

Szabad mozgás  

Kötött Szervezett mozgás Szervezett mozgás 

 

Óvodánk arculata 

A biztonságos közlekedésre nevelés, az egészséges életmódra nevelés fontosságát, 

személyiségformáló, szokás- és normarendszer kialakító szerepét tekintjük nevelésünk 

vezérfonalának. Az óvoda mindennapi tevékenységein keresztül valósítjuk meg nevelési-

oktatási feladatainkat. Így lesz kerek egész a nevelésünk, mellyel megalapozzuk az óvodába 

járó gyermekek élményeit, tapasztalatait, melyek később ismeretté, majd egész életre szóló 

tudássá alakulnak. 

A közlekedésre nevelés és egészségnevelés terén óvodánknak évtizedes hagyományai vannak. 

Orvosok, fogorvos, dietetikus, egészségvédő, gyógytornász, környezetvédő, közlekedési 

szakemberek tartanak játékos foglalkozásokat a gyermekeknek. Munkánk során alkalmazzuk a 

„Szív Kincsesláda” programot. 

2002 óta évente megrendezzük az „Egészségnevelési Hetet” és a „Közlekedésre nevelés hetét”, 

amely keretbe foglalja minden napi nevelő munkánkat. Ezen programjaink nyitottak, amelyen 

szülők, szakemberek, pedagógusok vesznek részt.  

A múlt arra kötelez bennünket, hogy a társadalmi valóságra tekintettel folyamatos innovatív 

tevékenységet végezzünk, keressük a hatékonyabb, eredményesebb módszereket. Arra 

törekszünk, hogy emberi magatartásunkban, szakmai felkészültségünkben egyaránt 

példamutatóak legyünk. 

 

Céljaink: 

 Folytatni szeretnénk az egészséges életmód és közlekedésre nevelés területén 

megkezdett munkánkat. Nevelőmunkánkkal és programjainkkal erősíteni szeretnénk a 

gyermekekben és az őket nevelő szülőkben az egészségtudatosságot, egészségmegőrző 

és betegségmegelőző szokásokat. 

 Segítjük a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony 

kialakulását, hiszen ez fontos az egészséges személyiség fejlődése szempontjából.  



 Segítjük a biztonságos közlekedéshez szükséges érzelmi-, erkölcsi-, akarati 

tulajdonságok kialakulását. Felkészítjük a gyermekeket a veszélyhelyzetek elkerülésére 

saját és mások testi épségének megóvása érdekében, amely megalapozza a 

későbbiekben, hogy önállóan s biztonságosan vegyenek részt a közlekedésben. 

 

Feladataink a közlekedésre nevelés terén:  

 Olyan képességek birtokába juttatni a gyermekeket, hogy általa előkészítsük az önálló 

gyalogos közlekedést. 

 Megfelelőképpen motiválni, felkészíteni a gyermekeket a gyalogos-, a járműveken való 

szabályos, biztonságos és balesetmentes közlekedésre.  

 Közlekedési kultúrájuk kialakítása, mely magában foglalja a közlekedési képességeket, 

attitűdöt és ismereteket. 

 Óvodásainkat felkészítenünk és alkalmassá tennünk arra, hogy "sem okozói, sem pedig 

szenvedő alanyai" ne legyenek közlekedési balesetnek. 

 A gyermek közlekedési szerephelyzeteivel, érettségével összhangba hozott preventív 

közlekedési képességfejlesztés, amelynek az a célja, hogy a gyermeket olyan 

részképességek birtokába juttassa, amelyek által képessé válik a közlekedési környezet 

fontos jelzéseinek pontos észlelésére, gyors feldolgozására és a megfelelő válasz 

alkalmazására. 

 A tömegközlekedési járműveken való utazással való ismerkedés. 

 

A fejlődés várható eredménye a közlekedésre nevelés terén óvodáskor végére: 

 Biztonsággal alkalmazzák a helyes gyalogos közlekedés szabályait a járdán.  

 Ismerik a gyalogosokra vonatkozó főbb forgalmi jelzéseket.  

 Olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, melyek alapjai a későbbi önálló, helyes 

és biztonságos közlekedésnek. 

 Ismerik és alkalmazni is képesek a kulturált viselkedési szabályokat gyalogosként, 

járműveken utasként egyaránt.  

 Ismerik óvodájuk környezetét.  

 Ismeretekkel rendelkeznek a mentők, tűzoltók, rendőrök munkájáról. 

 Ismeretekkel rendelkeznek a közvetlen környezetükben, és a nagyobb városokban 

található közlekedési eszközökről, a közlekedés területén dolgozó felnőttek munkájáról.  

  



Feladataink az egészséges életmód területén: 

 Gondozás, önkiszolgálás, egészségmegőrzés szokásainak kialakítása: a testápolás, a 

fogmosás, az étkezés, a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só-és telítetlen 

zsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, ill. a 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, harmonikus és összerendezett mozgásfejlődés 

biztosítása, egészséges és biztonságos környezetben. 

 Az ember az élet értéktudatának, tiszteletének fejlesztése. 

 Befogadó magatartás alakítása. Általános segítőkészség, nyitott, empatikus, toleráns 

személyiség fejlesztése. 

 A lehetséges veszélyforrások felismerése (a mindennapi játék és más tevékenység 

végzésekor fölmerülő baleseti kockázat felismerése, pl. közlekedésbiztonság, 

veszélyes-veszélytelen anyagok, általános baleset megelőzés).  

 Félelem oldása az orvos és a mentő munkájával kapcsolatban. Konfliktuskezelés és 

önismeret fejlesztés. 

 Az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása 

a helyi sajátosságok felhasználásával. 

 

A fejlődés várható eredménye az egészséges életmód területén óvodáskor végére: 

 Változatos tevékenységformák és körülmények által a gyermekek kiegyensúlyozottá, 

edzetté, testileg - lelkileg - szellemileg teherbíróvá, felkészültté válnak az iskolai életre. 

 Megtanulnak alkalmazkodni, felismerik a veszélyeket, veszélyhelyzeteket, 

megváltozott körülmények között képesek helyesen dönteni, erejükkel tudatosan 

gazdálkodni. 

 A preventív egészségnevelési program megalapozza az egészséges életvitelüket. 

Öntudatuk formálódik, helyes énképük, állandó értékrendjük kialakul. 

 Igényükké válik a rendszeres mozgás és beépül szokásrendszerükbe.  

 Kialakul az egészséges életmódhoz kapcsolódó táplálkozási szokásuk: kerülik a magas 

só-, cukor- és telítetlen zsírtartalmú ételeket, fokozzák a tejtermékek fogyasztását.  

 Önállóan végzik a személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, fogápolási, öltözködési 

teendőket, óvodán kívüli helyzetekben is helyesen alkalmazzák. Igényesek lesznek saját 

magukra és vigyáznak környezetük rendjére. 

 Képessé válnak szükségleteik kielégítésére és szabályozására. 

 

Óvoda és az Iskola kapcsolata:  

Kölcsönös szakmai látogatások. Az iskolába menő gyermekek tavasszal ellátogatnak az 

iskolába. Az óvónőink november hónapban bemutató órák keretében meglátogatják a volt 

óvodásokat az iskolában, figyelemmel kísérve a gyermekek további fejlődését. 

 

 

 



Közös programok szervezése:  

 Mikuláskor, Karácsonykor és Gergely-járás alkalmával az iskolások műsorral 

kedveskednek az óvodásoknak. 

 Implom Napok keretében, Márton-napkor meghívják a leendő iskolásokat közös 

programjukra. 

 Az óvodások meghívják az iskolásokat ünnepségeikre, rendezvényeikre: „Együtt a 

Gyermekek Egészségéért”, „Városi Közlekedésbiztonsági Nap”, Közlekedési Hét, 

Jótékonysági Gyermeknap.  

 

Óvodánk és a Szakmai szervek kapcsolata: 

 Megyei Baleset Megelőzési Bizottság 

 Városi Baleset Megelőzési Bizottság 

 Gyulai Rendőrkapitányság 

 MÁV 

 Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 

 Békéscsabai repülőtér 

 Gyulai Mentőállomás 

 Gyulai Tűzoltó Parancsnokság 

 Egészségfejlesztési Iroda 

 Vöröskereszt 

 ÁNTSZ 

 Védőnői hálózat 

 Pándy Kálmán Megyei Kórház  

 Szent István Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara – Gyula 

 Gyulai Várfürdő 

 Pedagógiai Szakszolgálat intézményei 

 Közművelődési intézmények 

 



 

 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Ewoldt Elíz Óvoda 
 
EWOLDT ELÍZ ÓVODA KÖRNYEZETBARÁT 

ARCULATA 

 
                                                                                     

 
                            Petőfi Sándor: 

               „Mi kék 

Az ég! 

Mi zöld 

A föld 

Zöld föld felett, kék 

ég  alatt a 

Hangos pacsirta 

fütyörész; 

Dalával a napot 

kicsalta 

A nap rá 

gyönyörködve néz” 

 



Bemutatkozás 

 
Óvodánk jellegzetes környezetét az adja, hogy közvetlen az Élővíz-csatorna partján található 

és közel van a Csigakert, ami mára már természetvédelmi terület.  

Gyula belvárosában a legszebb és legcsöndesebb, egészséges levegőjű környezetében van 

kicsiny családias óvodánk, melyben 2 csoport a – kisebbek és nagyobbak – élnek 

szeretetteljes, barátságos, nyugodt életet négy óvónővel és két dajkával közösen, megbecsülve 

a múlt hagyományait és előretekintve a jövő felé. 

 

Óvodánk 1893-ban épült óvodának, Ewoldt Elíz, városunk első okleveles óvónője 

szorgalmazására. Az ő emlékének megbecsülésére, és tiszteletünk jeléül vette fel óvodánk a 

100 éves centenáriumi megemlékezés és óvodánk korszerű felújítása alkalmából alapítónk, 

Ewoldt Elíz nevét.  

Az óvoda 2 csoportos. Udvarunk kicsi, de jól felszerelt, biztosítja a levegőzést, szabadtéri 

játékokat. A mellettünk lévő Élővíz-csatorna pedig lehetőséget ad a levegőn történő sétákra. 

 

Az óvoda személyi feltétele 

 

 Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve végzik 

a nevelőmunkájukat.  Fontosnak tartjuk, hogy a bizalom, a biztonság kialakulását az óvoda 

kollektívájának minden tagja egyaránt segítse elő. 

A csoportokban naponta fél 7-től lépcsőzetes munkakezdéssel dolgoznak az 

óvodapedagógusok. Délután 17 óráig biztosítunk a gyermekek számára óvónői felügyeletet.  

A két csoportban, két szakképzett óvodai dajka segíti a 4 óvodapedagógus pedagógiai 

munkáját. Óvodánkban karbantartási feladatokat hetente, egy napon karbantartó látja el, 

valamint az udvar rendben tartásáról, tisztaságáról is gondoskodik, alkalmanként a dajkák is 

besegítenek. Az adminisztrációs feladatokat az óvodatitkár látja el, minden hónapban egy 

kijelölt napon beszedi a szülőktől a térítési díjat. 

 
Az óvoda tárgyi feltétele  
 

Az óvodánkat 1991-ben felújították, így a régi elavult épületünk, új külsővel és belsővel várja, 

a családias óvodát, kedvelő családokat.  

A tágas belső tér megfelelő kényelmet biztosít az itt működő 2 csoport részére. Vegyes 

életkorú csoportokban folyik az óvodai nevelés. A csoportszobák közül az egyik nagyobb, a 

másik kisebb, galériával növeltük a játékteret.   

Mindkét csoportszobához külön mosdó, közös öltöző tartozik. A tetőtérben tornaszobát 

alakítottunk ki. Itt különféle mozgásfejlesztő eszközök (bordásfal, Greischwald-ok, Tini- 

kondi, trambulin, csúszda stb.), kézi szerek (labda, karika, kötél, babzsák, stb.) találhatók a 

gyermekek mozgásigényének kielégítésére. A kiszolgálóhelyiségek jól felszereltek. A konyha 

megfelel a higiéniai követelményeknek, a konyhai felszerelések között egy korszerű 

mosogatógép is található. Az óvoda felszereltsége megfelelőnek mondható, működését 

alapítvány is segíti. Udvarunk kicsi, de igényességünket jelzi, hogy olyan felszereléseket 

szereztünk be, amely testi, értelmi illetve esztétikai szempontból fejlesztők. Több fából 

készült játék, mozgásfejlesztő roticon, triciklik, hinta, homokozó, füves és gumi téglás terület 

is megtalálható. 

A fejlesztő munkánkat, több éve meglévő eszközeink is segítik. A vizuális neveléshez az 

eszközök beszerzése nagyrészt a szülők segítségével történik.   

Mindkét csoportban találhatók olyan játékeszközök, bútorok berendezési tárgyak, amelyekkel 

különféle játéktevékenységek jöhetnek létre. Pl.: szerep, képességfejlesztő, mozgás, építő stb.  



Nevelő munkánkat audiovizuális eszközök is segítik: magnó, diavetítő, projektor. A 

játékeszközöket költségvetésünk szűkössége miatt, jórészt alapítványi támogatással a Szülők 

Szakmai Közössége segítségével, vagy pályázati úton tudjuk beszerezni. A programunk 

megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, de a jövőben is szükség lesz a 

mozgásfejlesztő eszközök játékok, mesekönyvek, szakkönyvek,  pótlására. 

 

Arculatunk 

 

„ A nevelőnek tehát az a dolga, hogy úgy mutassa meg a világot a gyerekeinek, hogy 

saját érdeklődésével a gyermekeket a közös felfedezésre csábítja” /Gerő Zsuzsa/ 

 

 A sajátos környezeti adottság, jó lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekekben 

megalapozódjon a környezettudatos magatartás, a természethez fűződő pozitív viszony, de 

rávilágít a környezetvédelem fontosságára is. 

Ezért választottuk kiemelt nevelési feladatunknak, hogy megláttassuk a gyermekekkel a 

környezet szépségét, a környezeti nevelésen keresztül a természetvédelmet, ahhoz való 

pozitív viszony kialakulását. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn, kihasználjuk a helyi 

adottságainkat, és aktív részesei próbálunk lenni a természetnek. Amikor csak tehetjük, 

megfigyeljük a növény és állatvilágot (pl.: etetjük a vadkacsákat). A gyerekek sok élményhez 

és tapasztalathoz jutnak, ez a táj maga természeti gazdagságával és szépségével is formálja a 

gyermekek környezet iránti tiszteletét és védelmét. Törekszünk a szülőföld, a hazai táj, a 

néphagyományok, szokások, a családi kultúra értékeinek közvetítésére. 

Az egészséges gyermek mindenre kíváncsi, mindenre választ vár a környezetében lévő 

felnőttektől. A környezetéhez való viszonyát bővülő ismerete, gazdagodó érzelme, körülötte 

lévő, számára pozitív vagy negatív jelentőséggel bíró események iránti nagyfokú érdeklődése 

határozza meg. Az óvodapedagógus mindig a legcélravezetőbb módszereket alkalmazza, hogy 

hol és milyen tartalmakkal valósíthatja meg az adott helyen a környezeti nevelést. 

 

A környezetvédő, természetszerető környezettudatosan gondolkodó ember személyiségének 

kialakulását már az óvodás korban meg kell kezdeni. 

Ebben az életkori szakaszban alapozzuk meg az érzelmi vonzódást a természet iránt, ekkor 

alakíthatjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, amelyek szilárd alapot adhatnak a későbbi 

környezeti kultúra kialakításához. 

Az ember belső környezetét az „én képét” ugyanolyan jelentősnek tartjuk, mint a külsőt.  

„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, 

hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.”/ Gordon/ 

Mindannyiunk meggyőződése, hogy kiegyensúlyozott, tájékozott, értékorientált, értelmileg és 

érzelmileg megfelelő fejlettségű gyermekeket csak kiegyensúlyozott, megfelelő pedagógiai 

felkészültségű, egymást megbecsülő, gyermekszerető felnőttek tudnak nevelni. Fontosnak 

tartjuk a pozitív értékrend közvetítését a szokás - normarendszer megalapozását. 

 

A gyermek legfontosabb pszichikus szükségletének tartjuk a játékot, ezért olyan élmény 

gazdag, beszélő környezet megteremtésére törekszünk, amely elősegíti és biztosítja a gyermek 

egészséges fejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. A játékot a gyermek 

természetes tanulási folyamatának tekintjük, amelyben megválaszthatja játszótársát, 

játéktevékenységét, a problémahelyzetet önállóan megoldhatja stb.  

 

Fontosnak tartjuk a mindennapos mesélést, a magyar gyermekköltészet klasszikus és kortárs, 

művek, mondák bemutatását, mellyel fejlesztjük érzelmi, értelmi, erkölcsi képességeiket. 



Próbáljuk meggyőzni a szülőket arról, hogy a tévé és videó helyett beszélgessenek, sétáljanak, 

kiránduljanak gyermekeikkel. Segítsenek megláttatni ők is a természet szépségét, 

változatosságát. 

 

A nagyobb gyerekek magatartásán látszik, hogy óvják közvetlen környezetüket, vigyáznak az 

udvaron található növényekre. Fontosnak tartjuk, érezze a gyermek, ő jót tett és részese 

annak, hogy szép az óvodánk. Óvodánk kiemelt nevelési feladata helyi adottságokra épül, 

ugyanakkor törekszünk a holisztikus látásmódra is. A szelektív hulladékgyűjtéssel 

rávilágítunk arra, hogy nemcsak a közvetlen élőhelyünkért tehetünk valamit, hanem magáért a 

Földért is. A szelektív hulladékgyűjtésbe a közös kerti munkába a családokat is bekapcsoljuk. 

 

Céljaink: 

 

 Gyermekeink vegyék észre a környezetükben lévő tárgyak, élőlények - élővilág 

szépségét azok mulandóságát / tönkre is lehet tenni /. 

 Tegyenek azok szépségének megmaradása érdekében, óvják, gondozzák, becsüljék 

meg környezetüket. 

 Tudatosodjon a gyermekekben, hogy a természetet az ember óvja, mert az életünk 

meghatározó része, de tönkre is tehetjük, ha nem vigyázunk rá.. 

 Az óvodában a környezet szeretetére, védelmére nevelés mindennapi életünk szerves 

része legyen, így hatással lesz a gyermekek és a szülők életére is. 

 A természettel összhangban lévő kiegyensúlyozott személyiség kialakítására 

törekszünk. 

 

Feladataink:  

 
 Feladatunk a meg lévő ismeretekre építve, megláttatni a környezet szépségét, 

megóvását, amely kihat a szülők életére is. 

 A természet felfedezése során alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a természethez, 

emberi alkotásokhoz, a szülőföldhöz, hazai tájhoz, helyi hagyományokhoz, 

szokásokhoz, elősegítve a nemzeti indentitástudat kialakulását a családhoz való 

kötődést. 

 Ismerjenek meg természetvédelmi, vagy tájvédelmi területeket, ahol átérezhetik a 

hagyományok üzenetét, mely által érzelmileg feltöltődhetnek, és erősödik 

környezetükhöz való kötődésük. 

 Amit környezetük védelme érdekében megtehetnek, azt tegyék is meg. / ne 

szemeteljenek, ne pusztítsák a rovarokat, növényeket / 

 Megláttatjuk a gyermekekkel, a környezetükben végbemenő változásokat, az 

emberek pozitív illetve negatív beavatkozásait. 

 Megismertetjük a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtéssel. 

 Rágónapot szervezünk ahol az egészséges táplálkozásra hívjuk fel a figyelmet. 

 Beszélgetünk védett állatokról, madarakról. 

 A kirándulások alkalmával sokoldalú viselkedési szabályokat alakítunk ki, mint 

például: járműveken való helyes közlekedés, erdőben való környezettudatos 

magatartás. 

 Megemlékezünk az Állatok világnapjáról, Víz napjáról, Föld napjáról, a Madarak és 

a Fák napjáról, környezetvédelmi világnapokról. 

 Megemlékezünk a nemzeti - és hagyományos ünnepekről. 

 Séták alkalmával megismerkednek lakóhelyükkel, városunk nevezetességeivel. 



 Szerepet tulajdonítunk a mindennapos szabad levegőn való tartózkodásnak - amely 

segíti a rácsodálkozás, rácsodálkoztatást a folyamatosan változó természet szépségére 

- ami fontos az egészség megőrzésében és annak megóvásában. 

 Az óvodapedagógusok és a dajkák folyamatos példaadása. A környezetét óvó, védő 

óvoda a gyermekekben és a szülőkben is igényességet fejleszt. A közvetlen kapcsolat 

a szülőkkel, gyermekekkel - és így közvetve a környezettel, lehetőséget ad a 

környezetét óvó, ápoló emberek fejlesztésére. 

 

Az óvodai élet szervezése: 

 

Részben folyamatos életszervezéssel, a gyermeki lét ritmusához igazodó napirenddel és heti 

renddel biztosítjuk a gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges 

feltételeket. 

 

Napirendünk tág időkeretet biztosít a különböző tevékenységekhez, az aktuális és spontán 

adódó lehetőségeket rugalmasan kezelhetővé teszi. Ugyanakkor a napirend szabályai a 

rendszeres időpontban ismétlődő tevékenységek a gyermek érzelmi biztonságát teremtik meg. 

A napirenden belül egyes tevékenységek időtartamát az óvodapedagógusok rugalmasan 

kezelik a gyermekcsoport, illetve az egyes gyermek fejlettségi és igényszintjének 

megfelelően, szem előtt tartva a játék elsődlegességét és a játékba integrált tanulás 

fontosságát.  

Az óvodapedagógusok az óvodai dajkákkal együtt végzik a gondozási feladatokat, ezzel 

segítve a gyermekek önállóságát. A gyermek fejlődése szempontjából fontosnak tartjuk a 

gondozási tevékenységre szánt elegendő időt.  

 

Napirend 

 

 

Időtartam 

 

 

Tevékenységek 

 

6. 30 – 12. 00 Megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységek: 

- a szabad mozgás, mozgásigény kielégítése 

- műveltségi tartalmak közvetítés, 

- növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

szervezése 

- gondozás és önkiszolgálás, 

- folyamatos tízórai, 

- játék vagy séta a szabadban, különböző munkatevékenységek. 

- a külső világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódó élményszerzési, 

tapasztalatszerző séta vagy kirándulás alkalomszerűen,  
12. 00 – 13. 00 Gondozás, testápolási teendők, önkiszolgálás, ebéd, tisztálkodás, 

fogmosás. 

13. 00 – 17. 00 Pihenés, alvás, az egyéni alvásigény figyelembe vételével folyamatos 

ébredés, 

Gondozás, önkiszolgálás, uzsonna, 

Játék a csoportszobában, szabadban, 

Folyamatos hazamenetel. 

 

 



A tevékenységi formák szervezése óvodánkban:  

 

Környezettudatos magatartás megalapozásában fontosnak tartjuk a természeti 

környezetünk megismerését. A kirándulásokkal – amelyet a Városerdőbe az „Erdei 

Óvodába” szervezünk - lehetőséget adunk az erdő életének közvetlen megismerésére. A 

szervezett tapasztalatszerzést szakemberek közreműködésével, segítségével biztosítjuk. Az 

Élővíz csatorna partján, Csigakertbe természet megfigyelő, felfedező séták alkalmával 

folyamatosan nyomon követjük a környezetünk alakulását, a természet változásait. 

 

A tevékenységek keretét az évszakok jellegzetességeinek megfigyelései, ünnepei, jeles 

alkalmai adják, fő tartalmát a „külső világ tevékeny megismerése” témáira építjük pl.: állat- 

növényvilág, időjárás, közlekedés, testünk, család, lakóhelyünk stb.) ez egy komplexitást is 

biztosít a műveltségi tartalmak között.  

 A természet iránti érdeklődés felkeltése a kíváncsiság kielégítése folyamatosan 

történik: játékkal, mesével, munkával, énekkel, beszélgetéssel, ábrázolással, sétával 

vagy éppen kirándulással, így válik a természetvédelem óvodánk szerves részévé. A 

környezettel való ismerkedés, vizsgálódás, irányított formában és spontán 

tapasztalatszerzéssel történik, tehát óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.  

 Fontosnak tartjuk, hogy életkornak, fejlettségnek, képességnek, egyéni sajátosságnak 

megfelelő tájékozódás történjen. 

 A gyermeki kérdésekre adott válaszokkal a természet iránti érdeklődést erősítjük meg, a 

természetes kíváncsiságukra építve elősegítjük a természet szépségének megtapasztalását, 

felfedezését, megismerését. 

 

Környezetgondozás, természetvédelem: 

 

Fontos eszköze az óvodáskorú gyermek személyiségfejlesztésének a játék és a cselekvő 

tapasztalás mellett a munka jellegű tevékenységek. 

A környező világ megismerésének egyik része, a növények, állatok fejlődésével, 

gondozásával, védésével való ismerkedés. Eközben számtalan tapasztalatot szereznek, 

fejlődnek készségeik, hangsúlyt kap. A környezetgondozás- a tanulás egyik lehetősége- a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt megteremtjük a feltételeit, az évszak adta 

lehetőségeket kihasználjuk. Például: Élősarok gondozása, cserepes virágok, virágoskert 

ápolása, akvárium, terrárium gondozása, gondoskodunk a madarak etetéséről, a csoportszoba, 

az udvar rendjének megőrzése, folyamatos szépítése, energiatakarékosság. Az óvoda arculata 

komplexen illeszkedik más műveltségi tartalmakhoz, kihasználjuk céljaink, feladataink 

megvalósítására. Figyelünk a gyermekek meglévő tapasztalataira, ismereteire, élményeire, 

spontán és tervezetten az adódó kapcsolódási lehetőségekre más tevékenységek tervezésekor. 

Például: részt veszünk a környezetvédelmi rajzpályázatokon ezzel is gondozva a tehetséges 

gyerekeket.  

 

 

 

 



Hagyományaink, programjaink, ünnepeink: 

 

Ősz: 
 

- Őszi kirándulás 

 

- Vitaminnap- az egészséges táplálkozás jegyében   

 

- Környezetvédelmi nap- óvoda udvarának rendezése, kézműves foglalkozás, közös délután a 

szülőkkel 

 

 Tél: 

 

- Mikulás ünnepség 

 

- Adventi készülődés. Közös mézeskalács díszítés a szülőkkel 

 

- Karácsonyi ünnepség 

 

- Gyalog túra a Gyulai Vár környékén  

 

- Vidám jelmezes farsangi délelőtt a szülőkkel közösen. A délelőtt során fánk sütés, kisze báb 

vízbe dobása. 

 

Tavasz: 

 

- Március 15-re emlékezünk 

 

- Március 22 – Víz napja, vizeink védelme- látogatás a Vízügyi Igazgatósághoz 

 

- Tavaszi Kirándulás  

 

- Április 22 – Föld Napja  

 

- Megemlékezünk a Madarak és Fák napjáról 

 

- Családi nap közös játszóház a szülőkkel, nagyszülőkkel 

 

- Anyák napja: a gyerekek átadják a saját maguk által készített ajándékot, verssel, dallal 

kedveskednek. 

 

- Tanévzáró, ballagás: Mindkét csoport műsora után az iskolába menők elbúcsúznak az 

óvodától. 

 

- Gyermek napi kirándulás 

 

Az év során megünnepeljük a gyermekek születés napját, névnapját. 

Az ünnepeink hangulatát jellemzi a közös várakozás, készülődés öröme. A szokásos 

ünnepeinket a két csoport közösen ünnepli meg, ezzel erősítjük az összetartozást és 

megteremtjük a családias légkört, amelyek minden nap jelen vannak az óvodánkban.  



 

Várható eredmények az óvodás kor végén: 

 

Óvodáskor végére a gyermek: 

 Bátran kommunikál a felnőttekkel, társaikkal 

 Érdeklődik társaik és közvetlen környezetük iránt 

 közvetlen környezetében biztonsággal mozog, pozitív érzelmi megnyilvánulása 

megerősödik, a természet iránt. 

 ismeri városunk nevezetességeit, szépségét, közvetlen környezetét. 

 ismeri az évszakok jellegzetességeit, meglátja azok szépségeit. Óvja, védi, gondozza 

környezete növény - és állatvilágát. 

 kialakul igénye, közvetlen környezete pozitív változtatására. 

 környezettudatos magatartása természet iránti érzékenysége kezd kialakulni, 

 képet kap környezetét veszélyeztető tárgyakról, veszélyes hulladékokról. 

 tudatosul benne a föld, víz, levegő megóvása, azok fontossága. 

 képet kap a takarékosság szükségességéről / víz, energia, stb./ 

           

 

Óvodánk speciális kapcsolatrendszere 

 
 Mogyoróssy János Városi Könyvtár: a könyv szeretetére, megbecsülésére nevelés, 

kölcsönzés havonta, könyvtári foglalkozások megszervezése. 

 Iskola: kapcsolattartás a Dürer Albert Általános Iskolával, rendezvényeiken való 

részvétel. 

 DALERD ZRT. Erdei Iskola, óvoda: lehetőség szerint évszakonkénti kirándulás 

megszervezése az ott dolgozó pedagógusokkal. 

 Vízügyi Igazgatóság: Víz világnapjára szervezett programokon részt veszünk. 

 Fakultatív program keretében heti rendszerességgel, egész évben úszásoktatást 

szervezünk, a szülők igénye szerint. A vízhez szoktató feladatok és az úszás alapjainak 

elsajátítása, a Gyulai Várfürdőben az úszó oktatók segítségével történik az 

óvodapedagógusok jelenléte mellett.  

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézmény 



 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Galbácskerti Óvoda Arculata 
 

 

 

 

C S O D A V I L Á G 

 

ÓVODAI NEVELÉS FREINET MÓDRA 

 

 

 

 
 

 

                                               „Ilyet te még nem láttál 

                                      csodább minden csodánál 

                                      Ha kíváncsi vagy nagyon 

                                      benézhetsz az ablakon.” 

   

                   Kassák L.: Mese a rongybabáról 

 

                         (Ünnepsoroló 218. o.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az óvoda bemutatása, személyi, tárgyi feltétele. 

 

       A Galbácskerti városrész gyermekei számára az akkori nevén Szent István Otthont báró 

Apor Vilmos építtette a hívek adományaiból 1939-ben. Az óvoda kezdetben Napközi 

otthonként működött. A Szent István Otthon később összenyitható termei, kis kápolnája misére 

várta az itt lakókat, míg a háború engedte. 

       A gazdasági és pedagógiai irányítást az egyház végezte, óvónőnek az apácák által nevelt 

Petrovszky Szidónia kapta a kinevezést. A nevelésben az egyház hatása dominált. 

A háború alatt magtárként is működött, később a körülmények javulásakor ismét gyermekek 

népesítették be az épületet. Az egyház irányítása alatt állt az óvoda 1948-ig. 

       Egy csoportos óvodaként működött 1967-ig, ezután két csoportos lett, 1981-től három 

csoportos óvodaként működik, melyből egy csoport az emeleti részen kapott helyet az épülethez 

1987-ben történt egy csoport hozzáépítéséig.   

 

       Óvodánk az életkor függvényében kis- középső-nagy, 3 homogén csoporttal működő, 

családias hangulatú városszéli óvoda.  

Bár a 44-es főút mellett vagyunk, mégis nyugodt, barátságos környezetben, együttműködő, 

segítőkész szülőkkel, 6 felsőfokú végzettségű óvodapedagógussal, melyek közül szakvizsgával 

3 rendelkezik, 3 szakképzett dajkával stabil testületet alkotunk. Minden óvodapedagógusunk 

tagja a Magyarországi Freinet Egyesületnek. A Freinet pedagógusok speciális képzésein 

aktívan részt veszünk, szervezőként is. Az akkreditált képzés fontos célja és feladata, az együtt-

, és egymástól való tanulás cselekvésen, megtapasztaláson, alkotáson keresztül, kooperatív 

technikák alkalmazásával. 

       Közös tapasztalat eredményeként a foglalkozási ágak feloldásával a játékban történő 

komplex ismeretnyújtásra, a természetben történő tapasztalásokra, közös élményekre, a 

gyermek alkotó szabadságára építettünk. Alapja a gyermeki személyiség tisztelete, a gyermeki 

jogok tiszteletben tartása, a gyermek és a nevelő alkotó szabadsága. Kiemelten foglalkozunk a 

környezet – és természetvédelemre neveléssel, a környezettudatos magatartás 

megalapozásával. Beépítjük a néphagyományokat, hagyománnyá vált szokásokat óvodánk 

életébe. 

Szerencsések vagyunk, hiszen részben magunk alakíthattuk közvetlen környezetünket. Anyagi 

lehetőségeink határán belül igyekszünk természetes anyagokkal körülvenni magunkat. A három 

csoportszoba és kiszolgáló helyiségek berendezései, a fenyő bútorok, lambéria, fonott kosarak 

természetes melegséget árasztanak az óvodában. A csoportszobákban a játék, a beszélgető kör 

és a különböző tevékenységek helyeit a gyerekekkel együtt közösen alakítjuk ki. 

       Fás-bokros udvarunk a mozgásos játék lehetőségek mellett az ismeretszerzés és a csodák 

tárháza. A kis konyhakert, lepke- és madárkert, fűszerpiramis lehetőséget ad a növényekkel és 

az állatokkal való közvetlen ismerkedésre. Udvarunkban, egész évben sok csoda történik. Itt 

tanuljuk meg észrevenni a természetet, rácsodálkozni, megismerni, gyönyörködni benne, meg 

szeretni és óvni. Külső és belső környezetünk kialakításánál mindig figyelembe vesszük, hogy 

azok szolgálják a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását.  

       Óvodánk 1997 óta tagja a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalomnak. 

Környezettudatos, a természet értékeire kiemelten odafigyelő, védő tevékenységünkért 2012-

ben megkaptuk a Zöld Szíves Óvoda címet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület 2004-ben Madárbarát Óvodának választott. Mindkét címet büszkén viseljük.   

       Személyi és tárgyi feltételeink biztosítják pedagógiai programunk színvonalas működését, 

megvalósítását.  

 

 

 



Óvodánk arculata 

 

Hitvallásunk: 

„Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető 

 csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, 

 hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve, 

 segítve, de szabadon.” 

    Koch Sándor 

 

A ’80-as évek végére közös tapasztalat eredményeként a foglalkozási ágak feloldásával a 

játékban történő komplex ismeretnyújtásra a természetben történő tapasztalásokra, közös 

élményekre a gyermek alkotó szabadságára építettünk. Kiemelten foglalkoztunk a 

természetvédelemre neveléssel és kerestük helyét a néphagyományoknak, helyi szokásoknak 

óvodánk életében. 

Az 1990-es évek elején eljutottak hozzánk az alternatív pedagógiai irányzatok. Ismerkedtünk, 

tájékozódtunk, kerestük az azonosságot, kerestük a másságot. Bővítettük szakmai 

ismereteinket, igyekeztünk minél több tudást begyűjteni. 

Közben tovább ismerkedtünk, most már tudatosan keresve azt a pedagógiai irányzatot, amiben 

megtaláljuk, amibe beilleszthetők tapasztalataink, eddigi eredményeink. 

Így jutottunk el1992-ben a Freinet pedagógiához, és ezért választottuk az óvoda arculatát 

meghatározó FREINET PEDAGÓGIÁT.  

 

A Freinet pedagógia lényege: 

    „meghatározott pedagógiai alapelveknek, technikákon, speciális Freinet technikákon 

keresztül való érvényesülése.” 

 

A Freinet pedagógia legfontosabb alaplevei: 

 

 Természet közeliség 

 Élet közeliség 

 Tevékenységközpontúság 

 szabad munkálkodás, 

 szabad alkotás, önkifejezés 

 

Freinet pedagógiája egy tevékenység-központú, öröm és sikerorientált, a gyakorlatból építkező 

és általa fejlődő pedagógia. 

Az óvodapedagógus a gyermek természetes kíváncsiságára építve nyitja ki a világot a gyermek 

előtt.  

 

„Hagyja szabadon megnyilvánulni a legkevesebb kényszerrel, hogy éreztesse vele 

gazdagságát és felismertesse értékeit.” 
(Freinet-vel könnyebb szöveggyűjtemény. Esztergom 1990. 3. oldal) 

 

Mivel közöttük él – nyitott szemmel és szívvel – ismeri minden gyermek egyéni képességeit, 

tudja, hogy kinek milyen irányú, nagyságú segítséget adjon. A gyermek szabad 

megnyilvánulásait bizalom és elfogadás övezi.  

Lehet, hogy elég egy simogatás, biztató pillantás, néhány szó, de lehet, hogy együtt kell 

dolgozni – lépésről, lépésre haladva. 



Ezért óvodai nevelésünket egy barátságos, őszinte, elfogadó, nyitott természet és élet közeli 

életmód-szervezésben, alkotó pedagógusok közreműködésével valósítjuk meg. 

 

A Freinet pedagógia szerint a gyermek aktív, autonóm, társas és társadalmi lény, akinek 

jogai vannak. Joga van:  

 ahhoz, hogy önálló személyiségnek fogadják el, aki saját ritmusában fejlődhet és 

bátran kipróbálhatja a képességeit, 

 hogy minden segítséget megkapjon ahhoz, hogy kiteljesíthesse önmagát, átélhesse azt 

az érzést, hogy a világmindenségben egyszer megvalósuló személyiséggé válhat, akinek 

helye van, aki fontos és pótolhatatlan, 

 ahhoz, hogy érzelmileg biztonságban érezhesse magát és bízzanak benne, 

 a társas együttléthez és az egyedülléthez, 

 a felfedezéshez, kísérletezéshez, megfigyeléshez és tapasztalat-gyűjtéshez, azaz 

élményekhez jutni, alkotni, és mindezen közben hibázni, 

 a természettel, az élő és élettelen világgal való kapcsolatra, 

 szabályokat alkotni és alakítani, 

 választani a feladatok között és felelősséget vállalni, 

 a véleményalkotáshoz, bírálathoz, az észrevételek tételéhez. 

 

 

Freinet pedagógia szerint szülőnek lenni nagy felelősséggel járó feladat. A legtöbb ember 

ugyan önként vállalja, de ez egy olyan „mesterség”, amire szinte lehetetlen felkészülni, menet 

közben kell percről-percre megtanulni. 

A szülő rendkívül intenzíven megélt pozitív és negatív érzelmek és érzések sokaságát: közös 

élmények, szorongások, éjszakai félelmek, áthancúrozott reggelek, meghitt hangulatok, viták 

és belső vívódások, állandó felelősség és kötelességek végtelen sorát. A szülőnek olyan 

biztonságot, nyugalmat biztosító környezetet kell teremtenie, mely segíti a gyerek harmonikus 

fejlődését, kielégíti változó szükségleteit.  

Meg kell tanulni a gyereket partnerként kezelni. Szülőként saját életével, személyiségével, a 

közvetlen környezet kialakításával olyan modellt kell a gyerek elé állítani, amely felelősséget, 

nyitottságot, elfogadást, a világ dolgai, különböző emberek és meggyőződések iránti tenni 

akarást és feltétel nélküli szeretetet sugároz. A szülőnek joga van elvárni, hogy gyermekét 

bármiféle megkülönböztetés nélkül neveljék. Elsőbbséget kell élvezni gyermeke nevelésében 

és ehhez a nevelési intézményektől minden segítséget meg kell, hogy kapjon. Éreznie és tudnia 

kell, hogy gyermeke fejlesztése és képességeinek kibontakoztatása teljes mértékben egyéni 

sajátosságainak, képességeinek figyelembevételével történik. Biztosnak kell lennie abban, hogy 

a gyermeke nevelésével kapcsolatos kérdéseire igaz és koherens válaszokat kap. Ki kell 

alakítani azokat a kapcsolattartási formákat, melyek segítik, hogy bekapcsolódhasson az 

intézmény életébe, és ötleteivel alakíthassa azt. Lehetőséget kell biztosítani számára ahhoz, 

hogy a családban folyó neveléshez legközelebb álló intézményi alternatívát választhassa. 

A szülőnek minden segítséget meg kell kapnia tőlünk, pedagógusoktól, ahhoz, hogy a 

gyerekét lehetőségeihez képest a legjobb fizikai és mentális környezetben nevelhesse. 

 

A Freinet pedagógia szerint az igazán jó pedagógus csak autonóm és tudatos személyiség 

lehet, aki a felé áramló ingereket képes egyénisége szerint értékelni. Elengedhetetlen 

tulajdonságai a következők: 

 spontaneitás és annak a tudásnak a birtoklása, melynek segítségével a rendelkezésére 

álló választékból önállóan és szabadon tud megoldási módokat választani, 

 nyitottságra és intimitásra való képesség, 

 elfogadás, empátia, a hitelesség és ezek kifejezésre juttatásának képessége, 



 legyen tisztában azzal, hogy nem mindig döntött helyesen és ezeket a hibákat, 

hiányosságokat őszinte feltárással és beismeréssel helyesbítse, 

 önismeret, önmaga elfogadásának képessége, 

 jól alátámasztott jövőképpel kell rendelkeznie, 

 stabil szakmai tudás álljon mögötte, amelyet folyamatosan karbantart, megújít, 

 minden gyerek számára találja meg azt az utat, mely számára a legmegfelelőbb,  

 észrevétlenül, természetes egyszerűséggel segítse őt ahhoz, hogy megtalálja a helyét a 

világban, megismerje önmagát és annyi segítséget, valamint optimális feltételt 

biztosítson számára, amennyit az adott pillanatban igényel ahhoz, hogy képességeit 

kibontakoztassa. 

 elengedhetetlen a leválás képessége – hiszen a gyermek fejlettségének vagy életkorának 

egy adott pillanatában ki kell lépnie annak életéből. 

 

A pedagógus nem mindentudó, igazságosztó felnőtt – hanem a gyermekek segítője, akire 

mindig és mindenkor biztonsággal támaszkodni lehet.  

 

Feltételeink:  

Erőforrásaink:  

 a nevelőmunkánkba vetett hitünk, a gyermekek szeretete,  
 az alkotó kollektíva, a szakmai igényesség, fejlődő képesség, a nyitottság, ami 

alkalmassá teszi a Freinet pedagógia szellemében való munkálkodásra óvodánkat 
 az évek során összegyűjtött tapasztalatok, tudásanyag,  
 az innovatív, alkotó kollektíva, a szakmai igényesség, fejlődő képesség, a nyitottság,  
 Freinet továbbképzésen 
 szakmai munkaközösségek megbeszélései 
 vezetőnk segítőkészsége, elismerése 
 szülők bizalma, segítőkészsége 

 

Eszközrendszerünket a Freinet pedagógia céljainak, feladatainak megvalósítása irányában 

igyekeztünk alakítani. 

 

 természetes anyagokkal berendezni a csoportszobákat, 

 műhelysarkokat alakítottunk ki, kihasználva a csoportszobák adta összes lehetőséget, 

nyitott ajtókkal a zsibongót is belaktuk, 

 gyűjtöttünk „kincseket”, eszközöket, anyagokat a Freinet technikák megvalósításához a 

szülők és Cérnahang Óvodai Alapítványunk segítségével, 

 lepke-és madárkertet alakítottunk ki, 

 fákat, cserjéket, bokrokat ültettünk, az udvari játékeszközöket bővítettük szintén a 

szülők és az alapítványunk segítségével. 

 

Az alapvető felszerelési, berendezési tárgyakon kívül hangsúlyosak a munkálkodást, az egyéni 

és csoportos tapasztalatszerzést segítő eszközök, a műhelysarkok berendezésének tárgyai. 

 

S amire még szükségünk van programunk működéséhez: 

 egyes rendszeresen ismétlődő tevékenységekhez mindkét óvodapedagógus jelenléte 

 játékeszközök 

   szakmai 

 könyvek  mese, vers  

   TUDÓS 



 kézműves technikák eszközei: festéshez, rajzoláshoz, papírmunkákhoz, agyagozáshoz, 

szövéshez, varráshoz, természetes anyagokkal való munkálkodáshoz 

 konyhai eszközök – sütéshez, főzéshez 

 nyomdai, sokszorosítási eszközök – fénymásoló, számítógép 

 hangtechnikai eszközök 

 színpadi kifejezés, bábozás, árnyjáték eszközei 

 mozgásos önkifejezés eszközei – egyensúlyérzéket, erőt, ügyességet fejlesztők 

 zenei önkifejezés eszközei, hangszerek, ritmushangszerek 

 az udvari élet berendezési tárgyai (udvari műhelysarkok), mozgásos eszközei. 

 

Nevelési célunk  

 

Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és 

szükségleteinek kényszer nélküli kibontakoztatása az egyéni és életkori sajátosságok 

figyelembe vételével. 

 

A nevelési feladataink 

 

 Az egészséges életmód szokásainak megalapozását a természet erőinek, a közvetlen 

környezet lehetőségeinek maximális felhasználásával, a gyermekek mozgásigényének 

és az egészséges táplálkozás figyelembe vételével alakítjuk ki. 

 Az együttélés szokásai, szabályai egymás elfogadására, segítésére, tolerálására, erkölcsi 

és értékorientált közösségi normák kialakítására nevelnek. 

 Minden gyermeket eljuttatni – saját belső erőit aktivizálva és jogainak teljes körű 

tiszteletben tartása mellett – képességeinek maximumára. 

 Az egyén sajátosságait megismerve, ebből kiindulva fejleszteni képességeit, 

viselkedésének önszabályozását kialakítani, szabadságát megadva erősíteni önbizalmát. 

Ihlető és befogadó gazdag nevelői környezetben, állandó értékrendet közvetítve 

választható, változatos tevékenységek biztosításával.  

 Lehetőséget kell adni, hogy megfelelő hely, idő, élmény és eszköz álljon rendelkezésre 

a szabad alkotások létrehozásához.  

 Kiemelten hangsúlyos a természeti és társadalmi környezet megismertetése, mely a 

hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, így hozzájárul a nemzeti 

identitástudat kialakításához. Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása a természet élő és 

élettelen alkotóihoz, a környezettudatos magatartás megalapozása. 

 Ebben a munkában segítőtársaink a dajka nénik. Az összehangolt, jó és eredményes 

munka feltétele, hogy ők is ismerjék nevelési céljainkat, feladatainkat, ezek 

megvalósításában aktívan vegyenek részt. 

 

Óvodaképünk 

 

Óvó- védő funkció 

A gyermek maga alkotja meg személyiségét a mi segítségünkkel a bizalom, az elfogadás és a 

szükséges kritika légkörében egy természetes környezetben. 

Kibontakozásának feltétele egy olyan bizalmat, biztonságot, segítség nyújtó, megértést és 

toleranciát sugárzó környezet, ahol maximálisan érvényesítheti szükségleteit és jogait, 

tudatosan épít a gyermeki aktivitásra és alkotásra. 

 

 



Ezt a környezetet biztosítjuk óvodánk sajátos lehetőségeivel, környezeti és szellemi 

adottságainkkal úgymint: 

 családias légkörű nyitott szellemű és kapcsolatrendszerű óvodai élet, 

 azonos nevelési elveket valló, felkészült pedagógusok, 

 családias, gondozott óvoda épülettel, otthonos berendezéssel, fás-bokros játszó 

udvarral, 

 kertvárosi zöld övezet lehetőséget ad felfedező utakra, tapasztalatszerzésre, 

kirándulásokra szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére (Péli csatorna part, a 

várost kettészelő Ó – Körös, Csigakert). 

 

Szociális funkció 

A közösség segítő közeg, ahol a gyermek élettapasztalatot szerez. A család megszokott légköre, 

szokásai, szabályai mellett egy merőben új struktúrájú közegbe kerül, ahol mások az elvárások, 

feltételek, szerepek. Rengeteg az új inger, kapcsolat, amihez meg kell tanulni alkalmazkodni. 

Ez számára nehezen feldolgozható helyzet, feszültséggel teli állapot, aminek feloldására 

biztosítani kell a gyermek számára az „elvonulás” lehetőségét „vígasztaló fotelt”, nyugodt 

sarkot, hogy feldolgozhassa élményeit. A kisgyermekkori szocializáció fő színtere a család, 

ahol a gyermek megtanulja megismerni önmagát, környezetét, az együttélés szabályait. A 

család után az óvoda az a közeg, ahol az együttműködést kívánó helyzetekben alakul a gyermek 

szociális készsége. Mindig azok a szabályok hatékonyak, amit nem kívülről kényszerítünk rá 

egy csoportra. Csak az alapszabályok adottak, melyek elősegítik az egészséges életmód 

szokásainak alakulását.  

A szabályok többségét az adott közösség alkotja, formálja, fogadja el. Az így alakított 

szabályok rugalmasak, alkalmazkodnak a változó helyzethez, fejlettségi szinthez.  

 

Működő szokásaink, szabályaink az:  

  az óvodai élet szokásai, szabályai, 

 viselkedési szokások, szabályok 

       önkiszolgálás 

 testkultúra szokásai, 

      egészségügyi 

 étkezési szokások, 

 hagyományok – jeles napok, 

 ünnepek, rendezvények, 

 mindennapi életünk szokásai apró szertartásai. 

 

 

„A gyerek a maga személyiségét olyan valódi közösségen belül tudja maximálisan 

kifejleszteni, melyet ő maga szolgál és mely őt magát szolgálja.” 

      (Freinet: Máté mondásai) 

  



 

 

 

 

   

 

 

A Freinet-pedagógia rendszerének vázlatos összefoglalása 
 

 

Cél: az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása 

 

 

 

testi  

lelki  szükségleteket    az egyéni fejlődési ütemeltolódásokkal 

szellemi                                                                              összhangban 

érzelmi                     

 

 

 

élő   

természeti ingerekben gazdag 

nyitott   

toleráns  

alkalmazkodó  

harmonikus  

befogadó környezetben  

 

 

 

kéz mozgásos             felfedező ismeretszerzés 

nyelv               manuális                   kísérletező tapogatózás 

fantázia intellektuális területeken     próbálkozás, kísérletezés 

érzelmek művészi                                 tevékenykedés 

kapcsolatok            szabad alkotás formájában 

önkifejezés segítségével 

 

 

 

A fejlődés, fejlesztés a szabadon választott, 

sokszínű tevékenységek (játék, munka, tanulás) 

egyénileg vagy együttműködve, a gyerekek 

kíváncsiságára, érdeklődésére, tevékenységvágyára, 

az önmegvalósítás szükségletére építve, a technikák 

kreatív felhasználásával, komplex módon történik 

 

 

 

A megvalósulásért felelős a pedagógus 

a szülőkkel és a segítőkkel együtt. 

 

 

(Zsámboky-Eperjessy “Itt és most” c. műve alapján) 

 

 

 



Tevékenységi formák kerete: a Freinet technikák 
 

Az eddig megfogalmazott jogok, alapelvek és kiemelt fogalmak érvényesítését a különböző 

Freinet technikák alkalmazásával segíthetjük elő. Ezek különböző típusú, komplex 

tevékenységek, melyek színesítik, változatosabbá teszik az óvoda, a csoport életét. A technikák 

egyszerre módszerek és eszközök. Segítik megvalósítani a gyermeki személyiség 

kibontakoztatását, az egyéni képességfejlesztést, a több irányból kiinduló értékközvetítést, és a 

különböző kompetenciák megalapozását.  

A Freinet által kidolgozott 29 technikát öt nagy csoportra bonthatjuk:  

1. Szabad önkifejezés technikái 

2. Kommunikációs technikák 

3. Technikák a környezet tanulmányozására 

4. Technikák a tanulás individualizálására 

5. Szervezési és a szövetkezeti élet technikái 

 

Az, hogy ezen technikák által nyújtott lehetőségekkel hogyan tudunk élni, függ az adott 

szituációtól, a pedagógus felkészültségétől, a gyermekcsoport érdeklődésétől. Éppen ezért, ezek 

a technikák rugalmasan alakíthatók. Számításba jöhet minden olyan ötlet, eljárás, módszertani 

megoldás, mely elősegíti a gyermek adottságainak, képességeinek, szükségleteinek szabad 

kibontakoztatását. 

Kísérletező tapogatózás során megtapasztalja a gyermek saját képességeit – ugyanakkor 

megtanul társaival együtt dolgozni. 

E pedagógia jellemzője, hogy szocializálva individualizál. 

A Freinet pedagógia szellemiségét, jellemző jegyeit beépítjük sajátos környezetünkbe, a már 

kialakult sajátosságainkat bevisszük e pedagógia kereteibe. 

Így a természetvédelemre nevelést, hagyományainkat, ünnepeinket, szokásainkat, apró 

szertartásainkat. Ettől válik sajátossá és sajátunkká. 

 

1. Szabad önkifejezés technikái 

 

a) Szabad rajz, vizuális alkotások 

A szabadrajz gyerekkorban az egyik legjelentősebb önkifejezési forma, hiszen az óvodás kor 

elején a gyerekek szókincse, fogalmazási készsége, a gondolatok logikus 

összerendezettségének képessége még fejletlen. Az ábrázolás eszközeivel, színekkel, 

vonalakkal, formákkal azonban sok mindent elárul önmagáról, belső világáról. 

A lényeg az, hogy sosem kötelezően, sémák alapján, hanem közös ihletésben, szabadon. 

Az óvodapedagógus feladata: a gyerekek megismerése, fejlettségi szintjének felmérése 

melyhez a legtermészetesebb út, ha hagyjuk szabadon alkotni, és alkotásairól szabadon 

megnyilatkozni. 

 

b) Szabad beszélgetés – vita 

       A szabad beszélgetés lényege, hogy a gyermeket arra ösztönözzük, hogy hozzájuk közel 

álló, őket foglalkoztató témákról egyénileg és közösen átélt élményekről saját szintjüknek, 

ismeretüknek, nyelvi kifejezőkészségüknek megfelelően meséljenek. Hogy mindenki 

elmondhassa a számára fontos élményeket, információkat. 

Az óvodapedagógus feladata: biztonságos, meghitt, egymást elfogadó és befogadó légkör 

kialakítása, mely elősegíti a felszabadult kommunikációt, a gyerekek meghallgatása és a 

segítségnyújtás. 



A spontán kialakult beszélgetések mellett állandó helyet és időt kell biztosítani a beszélgető 

körnek. Ez az a technika, mely minden Freinet elemekkel működő csoport életének 

elengedhetetlen része: 

 nyugodt, meghitt körülmények között bármiről lehet beszélgetni, ami csak érdekli a 

gyereket vagy a gyerekeket, 

 mindenki szabadon véleményt nyilváníthat, 

 mindenki meghallgattatik, 

 meg lehet vitatni kételyeket, konkrét helyzeteket, 

 hova menjünk felfedező útra, 

 hogyan ünnepeljünk, 

 kiválaszthatjuk azokat a fogalmakat, melyeket szeretnénk körbejárni, 

 összeállíthatjuk a projekteket, melyek egy-egy tervidőszak témáját, fogalmait, 

kérdéseit, eseményeit és tevékenységeit tartalmazza 

 elhangozhatnak egyénileg kitalált versek, mesék, 

 bárki előadást tarthat őt érdeklő témáról, 

 bemutathatók az elkészült alkotások, jelenetek, 

 mesét, zenét hallgathatunk, álmodozhatunk, képzelődhetünk. 

 

A beszélgető körnek mindenhol, mindig meg vannak a jellemző hagyományai, rítusai, állandó 

helye, amit az adott csoport közösen alakít ki. Lehet a csoportszoba egyik sarkában, szőnyegen, 

párnákon vagy széken ülve, de körben, hogy mindenkit jól lehessen látni.  

       Legfontosabb, hogy minden napnak legyen egy olyan megszokott hagyományokkal, 

szabályokkal behatárolt időszaka, mely jó hangulatú együttlétet, az összetartozás érzésének 

felerősítését, az egyén és csoportérdekek összeegyeztetését, mások meghallgatásának és az 

érvelésnek a technikáit, a kommunikációs és metakommunikációs eszközök változatos 

használatát, az eredményes vitatkozás lehetséges stratégiáit segíti. 

 A vita nem más, mint közös alkotótevékenység, szellemi küzdelem, melynek 

középpontjában valamilyen probléma, eldöntendő kérdés áll. Célja a legoptimálisabb 

megoldás közös keresése, felkutatása.  

 A vitatkozásnak azonban megvannak a maga alapfeltételei. Ilyen a nyílt légkör, az aktív, 

belülről indíttatott részvétel, közösen kialakított együttléti szokások, szabályok.  

  

a) A szabad fogalmazás 

       A gyermek egyik legösztönösebb alkotó tevékenysége. Meséket, ritmikus szövegeket talál 

ki, miközben játszik, épít, vagy fára mászik, rajzol, vagy hintázik – a legváratlanabb 

helyzetekben. 

      Ezeket az improvizált alkotásokat lejegyezve, lerajzolva saját mesekönyvek készülhetnek, 

amik elővehetők, szabadon továbbszőhetők. 

Egy-egy alkotás azáltal, hogy megörökítjük, változatos formában beépítjük a csoport életébe – 

lerajzoljuk, eljátsszuk, bábozzuk, zenét találunk ki hozzá – az alkotás örömét biztosítja, 

önbizalmat ad az abban résztvevőknek. 

 

b) Zenei alkotások 

      A zene az egyik legősibb kifejezési forma, így alkalmas az érzelmek, kapcsolatok 

kifejezése, egymás közötti kommunikációra. 

Az évszakokhoz kötődő, tavaszköszöntő, esőváró, naphívogató, szüretelős dalok, 

madárcsalogató, csúfolódó, termésekről, gyümölcsökről, állatokról szóló népi dalos játékok, az 

ünnepek dalai nem maradhatnak ki a zenei nevelésünkből.  



A zene spontán megjelenése gyakran fordul elő óvodai életünkben.  

Sokféle játékszituációban, munka jellegű tevékenység közben fakadnak gyermekeink dalra. A 

hangok utánzásán, ritmikus szövegek kitalálásán keresztül a zenei improvizációig, 

ritmuszenekar létrehozásáig.  

Az egyszerű hangsorok készítése, a velük való játék egyben tapasztalat-szerzés is 

       A zenélés, dalos játékok eszközei, kellékei a nap bármely szakában elérhetőek a gyermekek 

számára. Így a zenei önkifejezés lehetőségei gyermeki kezdeményezésre valósulnak meg. 

Az egyéni és csoportos zenélés élménye, egyszerű ritmushangszerek készítése, 

megszólaltatása, a zenére történő szabad mozgás természetes módon egyszerre fejleszti a zenei 

hallást, ritmusérzéket, mozgáskoordinációt, a zeneértéshez és élvezetéhez szükséges 

képességet. 

Az óvodapedagógus feladata: olyan zenei és mozgásanyag megválasztása, mely igazodik 

a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni képességeihez és érdeklődésükhöz. 

 

c) A szabad mozgásról 

       A testi nevelés célja a mozgás megszerettetése, a testkultúra, az egészséges életmód és 

életvitel megalapozása. 

Az óvodás gyermek lételeme a mozgás, nincs szüksége külön motivációra, hiszen képtelen nem 

mozogni. A természetes környezetben történő szabad mozgás szinte semmivel sem pótolható. 

A szabad próbálkozások, sikeresen és sikertelenül végrehajtott cselekvések elsődleges feltételei 

annak, hogy alkalmassá váljon a gyermek a váratlan helyzetekben való biztos mozgásra. 

       Mind e mellett szükség van az udvaron és a csoportszobában is arra, hogy a különböző 

mozgásformákat balesetmentes körülmények között kedvük szerint gyakorolhassák, 

kipróbálhassák önmagukat, felfedezzék testük összes lehetőségeit. 

       Legfontosabb, hogy sokat és szabadon mozoghassanak a csúszkálástól, a labdázástól a 

füvön, vagy hóban történő hempergésig, a fogócskától a fára mászásig. Ide sorolhatók a 

felfedező utak gyalogtúrái is sima, egyenetlen terepen, parton, part oldalon, erdőben, mezőn. 

Öröm, siker, biztonság kapcsolódik hozzájuk, ha engedjük a mozgást kiteljesedni, szükség 

esetén segítünk, odafigyelésünkkel növeljük a gyermekek biztonságérzetét. 

Az óvodapedagógus feladata: az önálló tapasztalatok, mozgásos élmények biztosítása, a 

szükséges feltételek megteremtése. 

 

d) Színpadi kifejezés 

       Egyik legösszetettebb kifejezésforma, ami magába foglalhatja az összes szabad 

önkifejezési formát és egyéb technikákat is. Igazi alkotómunka, ami a tervezéstől a kivitelezésig 

tarthat. 

Az óvodában ez a technika szorosan kapcsolódik a játékhoz, célja nem a szerepeltetés, hanem 

a játék, a jó hangulatú együttlét, mely a kivitelezés folyamatában valósul meg. 

Az óvodapedagógus feladata: a feltételek megteremtése és biztosítása a tervezéstől a 

kivitelezésig. 

 

2. Kommunikációs technikák 

 

       Lehetővé teszik a zárt csoportkeretek feloldását, segítik az óvoda, csoport és a család 

kapcsolatának fejlődését, az információ áramlását. Segíti a pedagógus munkáját azzal, hogy 

kapcsolatba kerülhet távolabb élő emberekkel, akik levélben, csomagban elküldött ötletekkel, 

véleményekkel, tapasztalatokkal. Bevezetésükkel megvalósítható az élet közeliség, általuk a 

gyerek megismerheti más emberek élményeit, örömeit, problémáit 



A Cinege hírmondó ovi újság összeállítása, levélírás, csomagküldés természetes módon 

beépíthető az óvoda életébe.  

Feladatunk: használni az IKT eszközöket a nevelőmunkánkban, a felkészülésben, 

dokumentálásban. A gyermekek körében használatát körültekintően, megfontoltan, ott, és 

annyit, aminek helye van a nevelés folyamatában. (képek, Power Point-os prezentációk) 

       A technika által nyújtott lehetőségek kihasználása a szülők felé pl. Szülői beszélgető körön, 

távolabbi óvodákkal levelezés, szakmai kapcsolat, interneten és saját weboldalon keresztül.  

 

3. Technikák a környezet tanulmányozására 

 

       A gyermek egész lényét az érdeklődés, a megismerés vágya hatja át. A világ felfedezése, 

meghódítása motiválja fejlődését. Teljes érzelmi nyitottsággal fordul a körülötte lévő élő és 

élettelen környezet felé. A pedagógus feladata, hogy segítse a gyermeket a világ felfedezésében 

és engedje, hogy élményeit szabadon kinyílváníthassa. 

A természet gazdagsága óriási ösztönző játékra, munkára. 

A gyermekekben meglévő természetes kíváncsiságot, megismerni vágyást gyakran motiválják 

a természet jelenségei. 

       Kérdéseire adott válaszok, azok élményanyaggal, tapasztalással történő erősítése készteti a 

gyermeket önálló megfigyelésre, felfedezésre. 

       A tapogatózó kíváncsiság vezeti kutató, megoldásokat kereső gondolkodásra. 

A korosztály sajátja az érzelmi megközelítés és a mintakövetés. Nincs kialakult értékrendje, azt 

fogadja el, amit a felnőtt közvetít. A dolgok jók vagy rosszak, szépek vagy csúnyák. A 

természet megszerettetése, szépségének felfedeztetése az élő és élettelen csodák észrevételére 

is az érzelmein keresztül történhet. 

Így az óvodában a természetvédelemre nevelés nem jelent mást, mint a környezetünkben 

előforduló élőlények, növények, természeti képződmények megismertetését, megszerettetését 

– természetszeretetet. 

       A védelem már ebből következik, hiszen amit ismerek (gondoskodom róla), azt tudom 

szeretni, amit szeretek azt védem, vigyázok rá.  

Az óvodapedagógus feladata: hogy segítse a gyereket a világ felfedezésében és engedje, 

hogy élményeit szabadon kinyilváníthassa. 

 

4. Az ismeretszerzés és ismeretátadás individualizálása 

 

Dokumentáció: 

       A csoport életének megszervezése, az egyes gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése 

a tudatos, tervszerű egyéni fejlesztés elengedhetetlen feltétele, hogy terveket, a megvalósulást 

és azok hatását rögzítsük. 

Dokumentációnk három különböző, egymással összefüggő, de más és más funkciót magában 

foglaló területe a tervezés, a megvalósult eredmények rögzítése, valamint az egyéni fejlődési 

ütem figyelemmel kísérése és a fejlesztés lehetőségei. 

 

       Az első dokumentum a CSOPORTNAPLÓ, amely tartalmaz minden olyan információt, 

ami a csoport életszervezésével, fejlesztésével kapcsolatos, és megfelel a törvényi 

változásoknak. A csoportnaplót elektronikus úton, év végi nyomtatásban és 1 csoport 

nyomtatott formában vezeti. 

       A beszoktatás tapasztalatait az egyéni Fejlődésnaplóba és a csoportnaplóba, az Őszi 

tematikus tervek reflexiójába rögzítjük. 

       Az Éves tevékenységi tervben a műveltség területekre lebontva található a 

műveltségtartalmak, melyet a nevelési év folyamán szeretnénk megvalósítani. 



       Második dokumentum az ÉLETÜNK KÉPEKBEN és az ÉLETÜNK KÖNYVE. 

Fényképes, kötetlen, játékos, esztétikus formában tartalmazza az elmúlt eseményeket, 

alkotásokat, közösen átélt élményeket. Belekerül mindaz, amit a pedagógus, a gyerekek, vagy 

a szülők fontosnak, megörökítendőnek tartanak, ami élményt jelent, amit jó lesz visszaidézni, 

hiszen olyan helyen tartjuk, ahol mind a szülők, mind a gyerekek és az óvoda dolgozói bármikor 

belelapozhatnak, nézegethetik. 

       A harmadik dokumentum a FEJLŐDÉSNAPLÓ, az egyéni fejlődés nyomon követő 

dokumentáció. Évente kétszer írjuk 1-1 képesség, készség, szokás fejlődését tartalmazza. 

Mindhárom dokumentum lényege hogy valódi segítséget adjon munkánkhoz. 

 

 

5. A szervezés és a szövetkezeti élet technikái 

 

a) A tevékenységek helyének megszervezése 

       Mivel nem mindenki ugyanazt a tevékenységet végzi, a gyermekek egymástól különböző 

dolgokkal foglalkoznak, ezért a csoportszoba műhelyszerű elrendezése a megoldás. A 

tevékenységekhez külön kisebb-nagyobb kuckókat, zugokat, meghitt sarkokat biztosítunk, ahol 

minden szükséges alapanyag, szerszám, eszköz, motiváló, esztétikus elrendezésben, a gyerekek 

számára elérhető helyen van. 

 

A beszoktatás: 

       A szülőkkel történő együttes közös beszoktatás már bevált gyakorlat óvodánkban. 

Megkönnyíti a gyermekek és a szülők számára az új helyzet elfogadását, s egyben elősegíti a 

partnerkapcsolat kialakulását. 

 

Heti rend: 

 A heti rendek összeállítása a csoportok között összehangoltan történik. Mivel a 

tevékenységeket komplexen kezeljük és alkalmazzuk, ezért minden nap többféle tevékenység 

gyakorlására van lehetőség, illetve minden nap más-más tevékenység kap kiemelt szerepet, 

jelentőséget. A kiemelt tevékenységekhez tervezzük a szabadon választható játékok, 

tevékenységek körét. 

       A heti rendek kialakításánál figyelembe vesszük óvodánk személyi és tárgyi feltételeit, 

összehangoljuk a 3 csoport napi fő tevékenységét. 

Minden csoportban van: 

 mozgás napja 

 számolás napja 

 zene napja 

 mese- vers-báb napja 

 kézművesség napja 

 sütés-főzés napja 

 felfedező utak napja, 

csak más-más napokon, ill. nagyoknál összekapcsolva a harmonikusan összeillő 

tevékenységekkel. 

 

 

 

 

 

 



 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységek 

megnevezése 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése, 

matematikai 

tapasztalatszerzés. 

1x 

 

Beszélgetés az 

otthon 

történtekről, 

nagybeszélgető 

kör. 

Szabad 

beszélgetés, vita. 

 

Projekt elindítása. 

 

Számolás napja. 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka.  

1x 

 

Ábrázolási 

technikák. 

Szabad, 

önkifejezés, 

vizuális 

alkotások. 

 

Kézművesség 

napja. 

 

Felfedező 

utak napja. 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc.  

1x 

 

Zenei 

alkotások. 

Zenélünk 

mozgásokkal 

összekapcsolva, 

énekelünk, 

táncolunk. 

 

Zene napja. 

 

Sütés-főzés 

napja. 

 

Mozgás. 

1x 

 

Verselés, 

mesélés. 

1x 

 

Tornázunk. 

Szabad 

mozgás. 

 

 

 

Mozgás 

napja. 

 

Verselés, 

mesélés. 

1x 

 

Szabad 

fogalmazás. 

 

Mese- vers-

báb napja. 

 

 

 

 Napirend: 

       A folyamatos, rugalmas egész napos tevékenységek lehetőségét biztosító napirend az, 

amelyik leginkább elősegíti az elmélyült, párhuzamosan is végezhető differenciált 

tevékenységeket. 

 

Időtartam A tevékenység megnevezése 

6.30.-7.30. 

 

 

 

7.30.- 10.30. 

 

 

 

 

 

 

 

10.30.-12.00. 

 

 

12.00.-12.45. 

 

12.45.-14.30. 

 

14.30.-17.00. 

Közös gyülekezés az épületben, reggeli beszélgetés, játék. 

Az otthonról hozott reggeli elfogyasztása. 

Reggeli beszélgető kör, napi tevékenységek megbeszélése. 

Kötetlen szervezésben tízórai. 

Szabad önkifejezés technikáinak gyakorlása, közös 

mozgás, énekes játékok-gyerektánc. 

Beszélgető kör 

Vers- mesehallgatás. 

 

Szabad mozgás, játék, munka jellegű tevékenység az 

udvaron. 

Felfedező út. 

 

Ebéd, fogmosás. 

 

Mese, pihenés. 

 

Ébredés, közös mozgás, uzsonna, játék, szabad 

tevékenységek. 

Hazabocsájtás, a szülőkkel a napközben történt események 

megbeszélése. 

 



b) Tervezés 

 Célja, hogy segítse a csoport életének megszervezését, a nevelési folyamatban 

résztvevők és a közöttük levő kapcsolatok fejlődését, harmóniát teremtsen a különböző 

fejlesztési területek között, és biztosítsa az egyensúlyt a pedagógus céljai, a szülő elvárásai és 

a gyerek vágyai között. 

 A tervezés négy szintje egymást kiegészítve és erősítve elősegítheti, hogy mind a 

gyerekek, mind a felnőttek igényei, ötletei valóra válhassanak. 

 

1. Nevelési terv: 

       Tartalmazza az adott év kiemelt nevelési feladatait, az alapvető szokásokat, szabályokat, 

nevelési területeket. Mindkét félévre elemzéssel, értékeléssel írjuk. 

 

2. Évszakokra lebontott Tematikus tervek: 

       Tartalmazza a kiemelt célokat, feladatokat, kompetenciákat, képesség és részképesség 

fejlesztés területeit, a feltételrendszer fejlesztésének ütemezését. 

 

3. Téma-gondolat térkép: 

       Témakörökre összeállított projekt jellegű tervezés. Ami nincs szigorú időhatárhoz kötve, 

átnyúlhat másik hónapra is v. kevesebb időegység is lehet mindaddig, míg a téma körbejárása 

élményt jelent a gyerekek számára.  

       A projekt sajátos tanulási egység, élménykör, tevékenységi kör, melynek közép-pontjában 

egy-egy életből fakadó probléma megismerésre, felfedezésre váró terület áll. A témát különféle 

irányokból, különféle tevékenységeken keresztül ismertetjük meg a gyerekekkel. A 

feldolgozandó témák egy részét az óvodapedagógus javasolja a gyerekeknek, másik részét a 

gyerekek ötletei alapján választjuk ki. 

 

Hogyan készül egy közös projekt? 

A közös tervezés olyan, mint egy jó asszociációs játék. A kiválasztott témáról, fogalomról 

mindenki elmondja, ami az eszébe jut, milyen valós élménye van vele kapcsolatban. 

 A fogalmak összegyűjtése a projekt készítés első lépése. 

 Következőben kitaláljuk, hogy mit tudunk kezdeni az így kapott fogalmakkal, milyen 

tevékenységeken keresztül tudjuk megismerni. 

 A közösen kitalált tevékenységeket összegyűjtjük és az adott fogalom köré írjuk. 

 Hozzákapcsoljuk a tevékenységekben fejleszthető képességeket és értékközvetítési 

tartalmakat - mese, vers, zenehallgatás, művészeti alkotás. 

Időt enged a tehetségígéretekkel történő foglalkozásra és a felzárkóztatásra, mert lehetőséget 

biztosít ahhoz, hogy minden gyermek eredményes legyen, sikerélményhez jusson. 

       A projekt megvalósításának fontos része a munkakártya készítése, mely egy-egy gyerek 

vagy csoport munkáját segíti. A gyerekkel együtt, velük megbeszélve készítjük el. Útmutatóul 

szolgál egy-egy technika, tevékenység megvalósításában. Eligazítást adnak a részmunkák 

sorrendjét illetően. 

 

4. Napi terv: 
       A következő nap megtervezhető eseményeit, a szabadon választható tevékenységek körét 

tartalmazza. A tervezésnek ez a része a gyermekekkel közösen, szóban történik. 

  

c) Értékelés 

 

Egyik terülte magába foglalja az óvodapedagógus önellenőrző, önértékelő tevékenységét, az 

egyes gyerekek fejlődését, a közösség alakulásának megfigyelését, értékelését.   



Az óvodapedagógus minden nap gondolja végig, mi az ami az aktuális projektből megvalósult 

- mi az ami elmaradt. Erről rövid, tömör lényegi információt tartalmazó napi feljegyzést készít 

maga és a szülők számára (Mit csináltunk…Beszélgető kör kiírása). Megjelenik a tematikus 

tervek reflexiójában, alkalmankénti esetmegbeszélések formájában, és havi rendszerességgel 

„házi továbbképzéseken" elemezve a munkánkban adódó sikereket - kudarcokat, új 

lehetőségeket. Ötletet adva, tanulva egymástól. 

 

Az értékelés másik területe az, amikor a gyerekek tenni akarását, a csoport munkáját értékeljük 

elősegítve a reális énkép alakulását a csoporttudat erősítését. 

A reális értékelés segíti, hogy harmonikus kapcsolatban lehessenek önmagukkal és a csoporttal. 

Az értékelésnek sokféle módja ismert. 

Van, amikor elég egy szemkontaktus, egy mosoly, egy simogatás. Van, amikor négyszemközt, 

van, amikor a csoport előtti beszélgetések, vélemény nyilvánítások a hatékonyak. A gyermekek 

értékelése történhet egy-egy projekt megvalósulása közben, vagy lezárásakor, napi 

tevékenységeknél spontán, vagy előre meghatározott szempontok szerint leíró, pozitív 

megfogalmazásban, mely elősegíti a gyerekek önértékelését. 

A gyerekek és a csoport értékelésénél két fő szabály: 

 mindig mindenkit csak önmagával hasonlíthatunk össze, 

  próbáljunk meg mindig pozitív elemeket kiemelni. 

Értékelés az elkészült alkotások bemutatása, beszélgető körben az érzések, gondolatok 

elmondása az adott napi tevékenységről, történések közös megbeszélése. 

 

Tevékenységformák szervezése a Freinet óvodában 
 

A játékról 

A játék a gyermek "lélek-megnyilvánulása", autonóm önindított, önérvényesítő magatartása 

mely egyensúlyt teremt önmaga és környezete között. 

A játék kísérletezés - ötletekkel, gondolatokkal, tárgyakkal, önmagával és társakkal. A gyermek 

tapasztalatokat gyűjt, eleget téve kíváncsiságának, utánozza a körülötte élő világot. Álmodozik 

és álmait megpróbálja megvalósítani. Társakra talál, versenyez, szabályokat alkot, ezek alapján 

cselekszik. 

A játék emberalakító komplex tevékenység, lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a gyermek 

kipróbálhassa önmagát kockázat nélkül. 

Élményforrás, és egyben lehetőség az élmények feldolgozására. Segíti az én tudat fejlődését, a 

szocializációt. Önismeretet fejleszt, tanulási lehetőséget biztosít. 

A játék életszükséglet, mely az összes lehetőség közül leginkább biztosítja a 3-7 éves korú 

gyermek harmonikus fejlődését.  

A megvalósítás lehetőségei: 

 rugalmas, folyamatos napirend, 

 meghitt kuckók, sarkok, 

 csoportszoba átrendezhetősége, 

 érdeklődést felkeltő, variálható játékeszközök, 

 változatos alapanyagok 

 a gyerekek gyűjteményei, 

 környezet élménynyújtási lehetőségei, 

 nyitott csoportélet, 

 munkakártyák játék készítéshez, 

 jelmezek, bábok, kiegészítők gyűjtése, készítése, 

 kártyák, dominók, puzzle, társasjátékok készítése. 



A munkáról 

 

A munka a Freinet pedagógia önként és szabadon választott tevékenysége, melynek 

kézzelfogható eredménye van. Játék és munka két párhuzamos és egymást kiegészítő formában: 

játék jellegű munka és munka jellegű játék formájában zajlik. Mindkét tevékenység lényege a 

"kísérletező tapogatózás" próbálkozás.  

A fejlődés bizonyos pontján egyre inkább megjelenik az eredményességre törekvés, mint 

ösztönző erő. Ehhez adnak segítséget a munka jellegű feladatok.  

Ilyenek az óvodában hagyományosnak számító munkák, mint - önkiszolgálás, állat és 

növénygondozás, gyűjtő munka - mellett rendszeresen ismétlődő munka pl.: a sütés-főzés, 

befőzés, betakarítás, gyógynövénygyűjtés, játékeszköz készítés, ünnepekre szülői találkozókra 

ajándék készítés, teremdíszítés.   

A megvalósítás lehetőségei: 

 biztonságos, balesetmentes hely 

 jó minőségű szerszám, eszköz, alapanyag 

 ismerkedés különböző munkafolyamatokkal 

 munkahely látogatás 

 ismerkedés kézi és népművészeti alkotásokkal 

 vendégek hívása 

 albumok összeállítása 

 munkakártyák készítése 

 újság szerkesztés 

 

A tanulásról 

 

A gyermeket a természetes kíváncsiság, spontán tanulási vágy jellemzi. Az érzelmi 

megközelítésű, saját élményű tanulás színtere, közege maga a játék, ezért olyan helyzetet 

teremtünk, ahol a gyermek spontán, természetes kíváncsiságból tanul. 

Képes arra, hogy érdekes, ösztönző körülmények között a felnőtt megértő, elfogadó, 

támogatásával megtalálja az önmaga számára legmegfelelőbb tevékenységi, tanulási 

helyzeteket. 

Minden gyermekkel vele születik a cselekvési vágy, önmaga és a világ dolgai iránti érdeklődés. 

Ez a belső motiváció biztosít szilárd alapot a fejlődéshez. 

Tevékenykedik, próbálja saját erejét, feszegeti korlátait. Kíváncsisága, megismerési vágya arra 

ösztönzi, hogy próbálkozzon, kísérletezzen. A sikeres és sikertelen próbálkozások közben 

sokirányú tapasztalatot gyűjt, egyfajta tanulási technikát sajátít el. 

Adaptív tanulás során megtapasztalja, hogy egy-egy dolognak több jó megoldása is lehetséges. 

Probléma helyzetekben újabb és újabb lehetőségeket keres. 

Kooperatív tanulás közben pozitív irányba alakul a gyermekek kommunikációs képessége, 

valamint egy-egy projekt megvalósítása során együttes munkálkodásra ösztönzi őket. Ez az 

együttműködési forma a konfliktuskezelés egyik lehetséges módja.  

Fejlődik akarata, kitartása, önismerete, kudarctűrése, döntésképessége, rugalmassága, 

felelősségvállalás képessége. 

 

A felfedező ismeretszerzés, kísérletező tapogatózás, mint módszer a tanulási stratégia fejlődését 

segíti elő, ami a pedagógustól:  

 tudatos és tervszerű munkát, 

 a gyermek adott érdeklődésének beépítését, 

 pillanatnyi fejlettségi szintjének az ismeretét, 



 segíteni az önálló próbálkozást, 

 önálló tevékenységválasztás biztosítását, 

 közös tervezés, napi tervek megbeszélését, 

 kísérletezés, kutatás feltételeinek biztosítását, 

 egyéni megoldási módok pozitív értékelését, 

 a gyerekek gyűjtőszenvedélyének erősítését, 

 egyéni és kiscsoportos kezdeményezéseket, 

 élmény, hely, idő, eszköz, alapanyag biztosítását várja el.  

 

A heti rendszerességgel beiktatott FELFEDEZŐ NAP, amikor valamit megfigyelni, 

megtapasztalni indulunk, igen értékes számunkra. Előre tervezett és spontán helyzeteivel 

rengeteg tudást megoldandó feladatot, szépséget, jókedvet, vidámságot, közös élményt ad. 

Az évi - évszakonkénti kirándulások - az életkor függvényében - szülőkkel vagy nélkülük 

tágabb környezetünk, városunk és környékének felfedezését teszi lehetővé. 

Szervezünk csoportonként kirándulásokat, vagy az egész óvodának, de az óvoda dolgozóinak 

és a szülőknek együtt is. Mindig céllal valamit FELFEDEZNI, tanulni. 

 

Hová jutunk el óvodáskor végére?  

 vidám, kiegyensúlyozott, 

 nyitott, őszinte, 

 a világ dolgai iránt érdeklődő, 

 megoldásokat kereső – gondolkodó, 

 aktív, kreatív személyiséggé, aki igényes önmagára és a környezetére, 

 elfogadja és megérti, hogy az emberek különböznek egymástól, 

 pozitívan viszonyul a természetélő és élettelen alkotóihoz, 

 rendelkezik a rácsodálkozás és alkotás képességével, 

 megismeri és óvja a természetet, tudatosul a természet, természetbarát, természetvédő 

fogalom, büszke arra, hogy "ZÖLD SZÍVES",   

 életkorának megfelelően érdeklődik és eligazodik a világ dolgaiban, 

 rendelkezik a szabad véleménynyilvánítás, egymás meghallgatásának képességével,  

 egyéni képességének megfelelően, saját ütemében fejlődve alkalmassá válik az iskolai 

élet megkezdésére. 

 

 

Kapcsolatrendszerünk 

 
Óvoda - család 

Mivel az óvodai nevelés a család nevelésének kiegészítője, így legfontosabb a család és óvoda 

kapcsolatának minősége. 

Már jól bevált hagyományainkat folytatva tartalmas, partneri viszonyt alakítunk ki. 

 Szülős beszoktatás óvodába lépéskor- ismerkedés az óvodai élettel. 

 Családlátogatás. 

 Szülői találkozók – beszélgető körök  

Jó hangulatú együttlétek, beszélgetések a csoport életéről, érzéseinkről, terveinkről - 

együttgondolkodás. 

 Nyitott kapuk - szülők részt vehetnek mindennapjainkban. 

 

 



 Közös programok, ünnepek, kirándulások  

- Szülők Klubja 

- Családi kirándulás 

- Luca napi ötletbörze 

- Karácsonyi, Húsvéti játszóházak 

- látogatások szülők munkahelyére 

- Kikelet Parti 

- Múzeum, képtárlátogatás Játszónap, játszóház 

- Kirándulások szűkebb és tágabb környezetünkbe: családi nap, erdei ovi, 

természetjárás 

- Környezetvédő hónap eseményei 

- Ünnepek, jeles napok rendezvényei: Víz napja - Föld napja, Madarak - fák napja, 

Zöld ♥ -es programok 

 

A szülők tájékoztatásának írásos módjai: 

 a szülők betekintése a nap eseményeibe 

 aktuális nevelési kérdésekben segítségnyújtás  

 Mit csinálunk, beszélgető kör kiírása 

 Munkakártya 

 Hírek, események 

 Életünk könyve 

 Projektek 

 Gondolattérkép 

 Kölcsön könyvtár szülőknek 

 CINEGE HÍRMONDÓ ovi újság éves megjelenése  

     

A CÉRNAHANG ÓVODAI ALAPÍTVÁNYUNK - melyet a szülők és az óvoda dolgozói 

hívtak életre - céljai között szerepel: 

  a szülők segítése, felkészítése a sikeres szülői szerepre,  

 a családi nevelés segítése, 

 az óvoda tárgyi feltételrendszerének jobbítása, 

 az óvodai élet megújításának - a gyermek és személyiség központú pedagógiák, nevelési 

módszerek bevezetésének és működtetésének – támogatása, 

 az óvodapedagógusok továbbképzésének támogatása, 

 környezettudatos, természetvédő szemlélet terjesztése 

 

Freinet csoportokkal: 

 

Az eddig kialakult kapcsolatunk - a Mezőberényi, Polgári, Budapesti, Dunaújvárosi, Paksi 

óvodákkal, a Magyarországi Freinet Egyesülettel és az ország más részein e pedagógiai 

rendszerben dolgozó óvodapedagógusokkal - segíti munkánkat, szakmai fejlődésünket. 

A kapcsolattartás módjai: látogatások, levelezések, csomagküldés, részvétel országos 

találkozókon, táborokban. 

 

Nevelőmunkát segítő társintézményekkel: 

 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 

 Délalföldi Erdészeti ZRT. 



 Az Országos ZÖLD SZÍV Ifjúsági Természetvédő Mozgalom - minden iskolába menő 

óvodás és minden óvodapedagógus tagja, folyamatos kapcsolattartás, részvétel 

találkozókon, éves programjának beépítése óvodai életünkbe 

 

 MME, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

- óvodánk tagja  

- éves programjának figyelemmel kísérése, folyamatos kapcsolattartás, 

- madármegfigyelések  

 

Egyéb kapcsolatok: 

 Gyula város Általános Iskolái 

 Védőnői szolgálat 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

 Erkel Ferenc Emlékház 

 Szent István úti Idősek Klubja  

 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

 Gyulai Mentőállomás 

 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

 Várfürdő 

 Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család-

és Gyermekjóléti központ 

 Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft 

 Dél-alföldi Közlekedési Központ ZRT. 

 

Az Óvoda hagyományai 

 

 " A gyermekek időszámítása ünneptől - ünnepig tart." 

 

Születés és névnapok: 

Minden csoportban más és más módon, magunk által kialakított szokás szerint. 

 

A gyermeki élet hagyományos ünnepei: 

 Márton napi vásár: a Pillangó csoport szervezésében, 

 Mikulás: csoportonként, 

 Karácsony: az óvoda közös ünnepe, 

 Farsang: az óvoda közös ünnepe, 

 Húsvét: az óvoda közös ünnepe, 

 Anyák napja: csoportonként, 

 Apák napja: a Katica és a Pillangó csoportban, 

 Családi kirándulás: a Süni csoportban, 

 Évzáró, ballagás - az óvoda közös ünnepe, 

 Gyermeknap - az óvoda közös ünnepe, kirándulása. 

 

Nemzeti ünnepeink: 

 Március 15. felfedezőút a Petőfi szoborhoz, 

 Október 23. felfedező út az 1848-49-es honvédtiszti emlékhelyhez. 

 

 



Hagyományok, jeles napok: 

A néphagyomány és a természetvédelem jeles napjai. A csoportok tetszés szerint alakítják, 

választják ki és a csoportnaplóban rögzítik. 

 

 

Innovációnk: 

 

 Jó gyakorlat: „Bolygóközi űrutazás” 

Célja: a gyermekek kutatási vágyára támaszkodva átláthatóvá tesszük számukra az 

ismeretlen világot, a kísérletezés és az alkotási vágy felkeltése. A szülő és gyermek 

együtt munkálkodása. Életkoruknak megfelelő tudományos és technikai ismeretek 

nyújtása. 

 Jó gyakorlat: „Gyere, Apa fogd a kezem!” Apa napi vidám, játékos délután 

Célja: az édesapák is aktív részeseivé váljanak gyermekük óvodai életében. Szülő-

óvodapedagógus, szülő-szülő, szülő-gyermek közötti együttműködés elősegítése, 

kapcsolatok építése, szemléletformálás. 

 

 

 

 

                      „Én leraktam kövemet.” 

 

                                                                             „ Leraktam egy követ, mint iránymutatót, és    

                                                                               útjelzőt (…) ez a kő segíteni és vezetni fogja  

                                                                               azokat, akik utánunk jönnek és tovább  

                                                                              építik az utat.” 

                                                             

                                                                                                               Freinet: Máté mondásai 



 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Gyulavári Óvoda 
 

 

GYULAVÁRI ÓVODA "NAPSUGÁR” ARCULATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hempergek a tengeren, 

Lebegek a fellegen, 

Hegycsúcsokon ragyogok. 

Tudod - e már ki vagyok? 

Lenyugszom és fölkelek. 

Én hozom a meleget. 

Bőröd tőlem fekete. 

Ki vagyok már tudod - e? 

Engem mindenki szeret. 

Látom, kész a felelet, 

Minden gyerek tudja már: 

Én vagyok a napsugár" 

    / Jancsik Pál: Ki vagyok? / 

 

 

 



Az óvoda bemutatkozása 

Óvodánkat 1901. augusztus 22.-én Gróf Almássy Dénesné született Károlyi Ella grófnő 

őméltósága adományozta a Gyulavári községnek óvoda alapítás céljára. Jelenleg is óvodaként 

működik, melyben három vegyes életkorú gyermekcsoportban 75 gyermek teljes körű ellátását, 

nevelését biztosíthatjuk. Óvodánk megőrizte kertvárosias jellegét. A városrész lélekszáma 

körülbelül 4000 fő. A lakosság 95 % - a kertes, családi házban él.    

Személyi feltételek: 

Óvodapedagógus:      6 fő 

Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus   1 fő 

Egyetemi végzettséggel rendelkező óvodapedagógus  1 fő 

Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka   3 fő 

Pedagógiai asszisztens                                                1 fő 

Az óvoda személyi ellátottsága megfelelő.  

Nevelőmunkánk középpontjában a gyermekek állnak. Óvodapedagógusaink elfogadó, segítő, 

támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Pedagógusaink sokoldalúan 

képzettek, érdeklődőek, fogékonyak az új pedagógiai irányzatok iránt. Különböző műveltségi 

területeken speciális végzettséggel rendelkeznek: fejlődésükben akadályozott gyermekek 

óvodai integrációját előkészítő tanfolyam (3 óvodapedagógus), DIFER (4 fő) – országos 

kutatási programban való részvétel -, IKT módszertani képzés (1 fő,). IPR alapismeretek (3 

óvodapedagógus), IPR módszertani ismeretek (3 fő) és Sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelése (3 fő). Drámapedagógia 1 fő, Ének- zene 1 fő, mozgásterápia a tanulási nehézségek 

megelőzésére és korrigálására, Személyiségfejlesztő trénerképzés 2 fő. Az óvodapedagógusok 

munkáját szakképzett dajkák segítik. Az óvoda dolgozói elfogadják, magukénak érzik a 

meghatározott célokat, feladatokat, és ennek szellemében végzik munkájukat. Törekednek arra, 

hogy összehangolt munkájuk járuljon hozzá az óvodai nevelésünk eredményességéhez. 

Tárgyi feltételek: 

Az óvoda épületében három csoport van, mindegyik csoporthoz önálló öltöző és mosdóhelyiség 

tartozik. Tálaló konyhával, mosókonyhával, raktárhelységgel, valamint tornaszobával, 

fejlesztőszobával, logopédiai foglalkoztatóval és irodával rendelkezünk. 

Az intézmény komfortja, külső-belső esztétikája, folyamatos karbantartás, felújítás esetén 

megfelelő feltételeket teremt az idejáró gyermekek számára. Távlati terveink között szerepel 

egy óvónői szoba kialakítása. Erre megoldási lehetőséget kínál a padlástér átalakítása, ehhez 

szükséges a fenntartó segítsége. Tágas játszóudvarral rendelkezünk, amelyet igyekszünk 

változatos, mozgáslehetőségeket biztosító udvari játékokkal felszerelni. Udvarunkat az ott lévő 

fák, cserjék, nagy füves területek, szőlőlugas, nyári babaház, homokozó, madáretetők, csúszda 

park jellegűvé teszik. További célunk az udvar játékokkal történő bővítése, parkosítása, fásítása 

lehetőségnek megfelelően. A sokféle mozgásra serkentő tárgy már önmagában is megindítja a 

gyermekek képzeletét, éberen tartja figyelmüket, új játékok kitalálására ösztönzi őket. 



Pedagógiai programunkat segítő eszköztárunkat folyamatosan fejlesztjük, lehetőségünk szerint, 

(pl. a „Napsugár Óvodai Alapítvány” segítségével). Rendelkezünk az inkluzív nevelést segítő 

alap eszköztárral (Ayres terápiás és egyéb mozgásfejlesztő eszközökkel; logopédiai 

alapkészlettel és minőségében és mennyiségében megfelelő egyéb képességfejlesztő 

eszközökkel).  

Óvodánk arculata 

A Gyulavári Óvoda a Gyula Város Egyesített Óvodájának tagintézményeként működik. 

Elsődlegesnek tekintjük a gyermekközpontú, befogadó, családias óvodai légkör megteremtését, 

amelyben a gyermekeket egyéni képességeik, életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

neveljük, fejlesztjük. Azt a szemléletet erősítjük, hogy tiszteletben tartjuk a szülők nevelési 

elveit, és partneri módon segítjük őket a gyermeknevelésben, a legjobb szakmai tudásunk 

szerint. Nevelőmunkánk során törekszünk arra, hogy a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatása során az őket megillető jogoknak a figyelembe vételével, az alapvető 

szabadságok tiszteletben tartásának erősítésével kell megvalósulnia. Testileg, lelkileg ép, 

egészséges, megfelelően érett gyermekek nevelése a célunk, akik felkészültek az élethosszig 

tartó tanulásra, megállják a helyüket a különböző élethelyzetekben, egyéni képességeiknek 

megfelelően. Nem adunk helyet semmi féle előítéletnek, minden gyermek számára biztosítjuk 

az egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést. Építünk a gyermekek alapvető 

tevékenységeire, a szabad játékra, mozgásra. A környezet tevékeny megismertetése által 

természetszerető, természetvédő, a környezet szépségeire-, értékeire figyelő, kommunikálni 

tudó és szerető gyermekek nevelését igyekszünk megvalósítani. 

A kezdetektől kiemelten fontosnak tarjuk a szülőföldhöz való kötődés kialakítását, amelyet 

elsősorban a helyi természeti, történeti értékek megismertetésével igyekszünk megvalósítani. 

Az egészséges életmódra nevelést, a környezeti nevelést, a hátrányos helyzetből, illetve a 

sajátos nevelési igényből adódó folyamatos kompenzációt, az óvodások különbözőségének 

szakszerű kezelését az óvodai nevelés során, a szülők rendszeres és a nagyszülők időnkénti 

bevonását az óvodai életbe, ezzel is erősítve óvodánk speciális szerepét városunkban.  

Mindezek miatt:  

Óvodánkban helyileg megoldott a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek, az átlagtól eltérő fejlődésmenetű a tanulásban akadályozott, 

súlyos részképesség zavarral, középsúlyos beszédzavarral küzdő és a mozgásukban 

akadályozott gyermekek speciális, egyéni, kiscsoportos foglalkoztatása. 

Biztosítjuk a gyermekek differenciált fejlesztését, felzárkóztatását, tehetség gondozását a 

DIFER módszer alkalmazásával. 2014 óta a DIFER- t (differenciált fejlődésvizsgáló rendszer) 

a középső-, és nagycsoportos gyermekeknél alkalmazzuk, amely az iskolába lépéshez 

szükséges 7 alapképesség, készség mérését és nagyon hatékony fejlesztését teszi lehetővé. A 

fejlesztések játékosak, gyakorlatiasak, probléma érzékenyek; figyelembe veszik a gyermek 

speciális kimagasló képességeit, esetleg hiányosságait. 

Alkalmazzuk azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek az integrált pedagógiai rendszer 

legfontosabb elemei (szülőkkel való kapcsolattartás, nyílt napok az óvodában, egészséges 

életmódra nevelés kiemelt szerepe, differenciálás, projekt pedagógia, óvoda-iskola átmenet 

segítése, kompetencia alapú nevelési program elemei.)  



Óvodánk elhelyezkedésének, - kertvárosi jellege - (Fehér Körös, Liget tó, Körös – Maros 

Biofarm stb.) feltételeinek kihasználása lehetővé teszi a lakóhelyünk természetes 

környezetének megismerését. A lehetőségek adottak arra, hogy inspirálják a gyermekeket a 

természeti szépségek meglátására, megszeretésére. Történelmi is gazdag településrészünk; a 

Gyulavári Kastély épülete, kiállításai szemléletessé teszik a gyermekek számára a régmúlt idők 

történéseit, életformáit. Gyulavári szülötte Bay Zoltán, világhírű fizikus a munkásságát 

bemutató emlékszoba, szülőháza, síremléke mind-mind egy lehetséges példakép életének 

állomásait hivatott bemutatni, az „álmok megvalósulását” közelhozni. 

Ünnepeink, hagyományaink 

 Az év folyamán megünnepeljük a gyermekek születés- és névnapját a már kialakított 

szokások szerint. 

 „Legyünk együtt!”- egy délelőtt a nagyszülőkkel. 

 Egészségnap- „Egészség minden szinten!”. 

 Október 6: Emlékezés az Aradi vértanúkra 

 Október 23: Megemlékezés az 1956-os forradalomról 

 Mikulás várása. 

 Advent (a Mikulás utáni időszak készülődéssel telik.). 

 Karácsony (meglepetések minden napra: ajándék, sütemény készítése stb.). 

 Farsangi ünnepély: nyílt nap keretében zajlik. (Kiszebáb égetés, jelmezes felvonulás, 

tánc, műsorral kedveskedés a vendégeknek, táncház, fánk evés stb.). 

 Nőnap: csoporton belüli megemlékezés. 

 Március 15: A szabadságharc történetével való ismerkedés, zászlók, kokárdák készítése, 

csoportszoba dekorálása, iskolai ünnepségen nagycsoportosok részvétele. 

 Bay hét: iskolai programjain, eseményein való részvétel 

 Húsvét: Az ünnep hagyományainak megtartása, mondókákkal, versekkel ismerkedés. 

Nyuszis felvonulás a kastélyhoz: Óvoda – iskola – család bevonásával. Meglepetések 

keresése, játékos vetélkedők stb. 

 Anyák napja: a gyermekek műsorral kedveskednek az édesanyáknak, nagymamáknak 

és a gyerekek saját maguk készítenek ajándékot. 

 Családi nap az óvodában – alapítvány szervezésével - (vidám délelőtt szülők 

bevonásával). 

 Tanévzáró:  Az egész évben tanult dalokból, versekből összeállított műsor előadása, 

nagycsoportosok bensőséges búcsúztatása (csoportonként). 

 Gyermeknap: zenés műsorral, játékos gyermekzsúrral, az idősek műsorral 

kedveskednek a gyermekeknek, valamint óvodai csoportszintű programmal. 

 Heti egy alkalommal zöldség-gyümölcsnap. 

 

Célunk 

Az együttnevelés igazi célja a teljes integráció, melynek keretében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, lehetőség szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és hátrányos helyzetű 

gyermekek az óvodai tartózkodásuk teljes idő tartamát a saját csoportjukban töltik. Fontos, 

hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ne érezzék magukat háttérbe 

szorítva, ők is ugyanolyan bánásmódban részesüljenek, ugyanazokkal a jogokkal, 

lehetőségekkel rendelkezzenek, mint csoporttársaik. Ha ezek adottak, sokkal könnyebben 

szocializálódnak. 

 



Feladataink 

 Ezeknek a céloknak a megvalósításához elengedetlen, hogy a szabad játék objektív 

feltételeinek biztosításával biztonságos, nyugodt légkör megteremtése, ahol a 

gyermekek a játékigényüknek megfelelően szabadon választhatnak, dönthetnek.  

 A játék tartalmának gazdagítása érdekében úgy szervezzük a gyermekek napirendjét, 

hogy minél több élményhez jussanak a nap folyamán.  

 Élményszerző sétákon, kirándulásokon olyan tapasztalatokat szerezhetnek a 

gyermekek, amelyhez érzelmileg is kötődnek és tovább él gondolkodásukban, 

megmozgatja képzeletüket. 

 Testileg, lelkileg ép, egészséges, gyermekek nevelése. A hátrányos, halmozottan 

hátrányos és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára az optimális nevelő 

környezet megteremtése. 

 Minden gyermeknek lehetőséget biztosítunk a spontán megjelenő mozgásos 

tevékenységekre, egészségfejlesztő testmozgásra. 

 A gyermekek egyéni adottságainak és az életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

a legoptimálisabb fejlődés elérése. 

 Partneri módon segítjük a szülőket, megteremtjük a „nyitottság”, a véleményegyeztetés 

lehetőségét.  

 Ápoljuk és tovább építjük hagyományainkat, hogy a gyermekek számára megmutatjuk, 

őrizzük történelmi és kulturális örökségeink.  

 Óvodapedagógusaink a dajkákkal és nevelőmunkát segítőkkel együttműködve 

szeretetteljes, nyugodt légkört biztosítanak a fejlődő gyermekek számára. 

 

Tevékenységek szervezése 

Az a nevelői attitűd kívánatos, amely elsősorban a gyermeki tevékenységre, a viselkedés 

motívumaira figyelést helyezi előtérbe. A gyermeki személyiségfejlesztés szempontjából 

alapvető fontosságú az óvodapedagógus pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani 

kulturáltsága. Építsen a gyermeki ötletekre, legyen nyitott, kreatív, érzékeny és türelmes. Tartsa 

tiszteletben a gyermek önmegvalósító törekvéseit. Nagyfokú tudatosságot igényel a gyermekek 

egyéni sajátosságainak, fejlődési ütemének megfigyelése. Fontos az óvodapedagógus 

megfelelő érzelmi attitűdje, megnyilvánulásainak hitelessége, őszintesége. 

A gyerek fejlődésének alappillére, hogy a felnőtt szoros interakciós kapcsolatban legyen vele. 

A személyes, bensőséges kapcsolat kialakításához szükséges az egyéni, differenciált bánásmód, 

a felzárkóztatás, a tehetség gondozása, amely minden gyermeket megillet. 

Jót játszani csakis biztonságérzetet adó, derűs, szeretetteljes légkörben lehet. Ahol a gyermek 

érzi, hogy óvják, védik, elfogadják olyannak amilyen, ahol mindig számíthat a felnőttek 

segítségére, támogatására, és ahol önállóan, szabadon tevékenykedhet. Az óvodapedagógus 

személyiségével biztonságot áraszt, és megfelelő toleranciával el tudja fogadni minden 

gyermek különbözőségét. 

 A csoportszobát úgy alakítjuk ki, hogy legyenek állandó és a gyermekek által szabadon 

variálható, átrendezhető színterek. A meghitt játékokhoz kuckókat, sarkokat hozunk 

létre, emellett biztosítjuk a nyílt játszóhelyeket. 

 Arra törekszünk, hogy minél hosszabb és zavartalanabb legyen a játékidő. 

Lehetőségünk szerint olyan esztétikus és könnyen elérhető anyagokat, játékeszközöket 

biztosítunk, amelyek felkeltik a gyerekek érdeklődését, kedvet csinálnak a játékhoz.  



 Lehetőség szerint, törekszünk arra, hogy a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, 

formákkal, anyagokkal vegyük körül a terem díszítése során. 

 Biztonságos környezeti feltételek megteremtésével gondoskodunk az egészséges, 

balesetmentes játéklehetőségekről. 

 Ügyelünk arra, hogy mi felnőttek mintát adjunk  

 A gyerekek maguk is készítsenek a játékhoz szükséges eszközöket. Lehetőséget adunk 

arra, hogy különböző ruhaneműk, kellékek is színesítsék a szerepjátékok vagy a 

dramatizálások eszköztárát.  

 Olyan anyagokat biztosítunk, amelyekből egyszerűen, könnyedén barkácsolhatnak 

kiegészítő kellékeket, a játékhoz szükséges eszközöket.  

 Játékban a gyermek problémák elé kerül, melyeket meg kell oldania.  

A gyermekek szabad játékban megvalósuló tanulási tevékenysége három pilléren áll: 

ismeret, attitűd, és képesség. Nevelésünkben a játék és a tanulás nem választható el egymástól. 

A tanulásnak tekinthető mindazoknak a jártasságoknak, készségeknek, képességeknek a 

kialakítása, melyek az érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődését és a viselkedés alakulását is 

elősegítik. Játék közben a gyermek problémák elé kerül, feladatokat kap és old meg. 

Gyakorolja, hogyan lehet valamit többféleképpen megoldani.  

Napirendünknek nincsenek merev határai, nagyobb teret kap a játék, ami összekapcsolja a 

gyerekek különböző tevékenységeit. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és 

cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, 

élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse.  

 

HETI REND 

 

 

Tevékenységek 

 

 

Heti megjelenítés 

Mozgás 1x 

Verselés, mesélés 2x 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1x 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 1x 

A külső világ tevékeny megismerése 1x 

 

  



NAPIREND 

az őszi, téli és tavaszi időszakra 

Időtartam A tevékenység megnevezése 

6.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 - 17.00 

Megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységek: 

- a szabad mozgás,  

- műveltségi tartalmak közvetítése, 

- növekvő időtartamú csoportos foglalkozások 

tervezése, 

- gondozás és önkiszolgálás,  

- folyamatos tízórai, 

- játék vagy séta a szabadban, 

      különböző munkatevékenységek. 

 

Gondozás, önkiszolgálás, ebéd. 

 

 

Pihenés, alvás, az egyéni alvásigény figyelembe vételével 

folyamatos ébredés. 

Gondozás, önkiszolgálás, uzsonna. 

Játék a csoportszobában, szabadban. 

Folyamatos hazamenetel. 

 

 

 

 

 



Óvodánk arculatára jellemző, hogy a napirendünk az alábbi tevékenységekkel egészülhet ki: 

 Egyéni fejlesztések 

 DIFER szűrések, fejlesztések 

 Helyileg megoldott a különleges bánásmódot és kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

fejlesztése (az alapító okiratban meghatározott gyermekekre vonatkozóan). A 

gyermekek speciális, egyéni és kiscsoportos foglalkoztatása. 

 Egészségnevelési innovációnk feladatainak gyakorlati megvalósítása. 

 

Várható eredmények  

 Nevelőmunkánk hatására a gyermekek a társadalmi környezetben fogékonnyá, 

tevékennyé, biztonsággal eligazodóvá válnak. 

 Az integrált nevelés eredményeként a kiemelt figyelmet igénylő, és hátrányos helyzetű 

gyermekek is egyéni adottságaik, képességeik optimumára fejlődnek. 

 Elfogadják és tolerálják a gyermekek a különbözőségeket. 

 Egyéni képességeiknek, életkoruknak megfelelően fejlődnek. 

 Természetszerető, természetvédő, a környezet szépségeire-, értékeire figyelő, 

kommunikálni tudó és szerető gyermekek kerülnek ki az óvodánkból. 

 Kulturális és épített helyi örökségünk ismerői a múlt értékeit tisztelő szülőhazájukat 

szerető felnőttekké válnak. 

 Képesek lesznek önmagukra, társukra figyelve, az egészséges életmód szokásait 

alkalmazva élni az óvodai életüket.  

 Gyermekeink az óvodáskor végére testileg, lelkileg és szociálisan érettek lesznek, 

készen állnak az iskolai élet elfogadására. 

 

Partnereink 

 Bay Zoltán Általános Iskola - együttműködési terv alapján szoros kapcsolattartás: 

Az iskolásokkal közösen szervezünk programokat, havi rendszerességgel, azzal a 

céllal, hogy az iskolába menő gyermekek minél jobban megismerjék az iskola 

programjait, lehetőségeit, ismerkedjenek a tanító nénikkel, ezzel is segítve az óvoda 

– iskola átmenet nehézségeit. Ilyen programok pl. bábszínházi előadások, közös 

játék a tornacsarnokban, mesevetélkedő, kézműves foglalkozások, az első osztályba 

tett látogatás, egészségnap, településrész – idősek, család, óvoda, iskola, lakók – 

közös karácsonyi ünnepsége, nyuszis felvonulása, óvó nénik meglátogatják az első 

osztályba járó gyermekeket. 

 Gyulavári fiókkönyvtár: rendszeresen látogatjuk a Gyulavári könyvtárat évente két, 

három alkalommal, ahol az ünnepekkel, néphagyományokkal, népszokásokkal 

ismerkednek a gyermekek. 

  „Szép Alkony”- Idősek otthona; 6.sz.Idősek klubja; Kastélykert Idősotthon -a 

nagycsoportos óvodások műsorral kedveskednek az idős embereknek (Télapó, 

Farsang, Anyák napja). Az idősek ezt Gyermeknapon adott műsorral, ajándékkal 

köszönik meg. 

 Bay emlékkiállítás megtekintése minden óvodás gyermekkel (Király Sándorné 

tárlatvezető). 

 Gyulavári Kastély: kiállításainak megtekintése, kézműves foglalkozáson való 

részvétel lehetőség szerint. 



 Körös – Maros Biofarm: Szülői támogatással ismerkedés a biofarm tevékenységi 

körével, biotej megkóstolása, (figyelem felhívása az egészséges ételek 

fogyasztásának fontosságára). 

 Harruckern János Közoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Tagintézmény  

 Helyi civilszervezetek (Pl. Napsugár Óvodai alapítvány; Együtt Gyulaváriért 

Egyesület). 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézmény 

 Védőnői hálózat 

 Gyermekorvosok (szükség esetén) 

 Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család – és 

Gyermekjóléti Központ 

Innovációnk 

Az egészséges életmódra nevelés szakmai területén valósítunk meg pedagógiai innovációt, 

melynek címe: „Egészség minden szinten”. A téma komplexitásának megfelelően ez érinti a 

teljes óvodai életet, kiterjed a személyiségfejlesztés emocionális és intellektuális területeire, a 

helyes életmódszokások kialakítására, megőrzésére, egészséges, környezettudatos szemlélet 

kialakítására. 

Ennek keretében óvodánkban folyamatos és egyedi programok megvalósítása történik. 

Színesítjük a szülőkkel, nagyszülőkkel a kapcsolattartás formáit, nyitottabbá tettük az 

intézményünket.  

 

A jövőben tervezzük a különböző kismesterségekkel való megismerkedési lehetőségek 

megteremtését az óvodában. Fontos, hogy a gyermekek tisztában legyenek a munka értékével, 

az alkotás örömével, átérezzék a ma már hiánnyá vált mesterségek szükségességét és azok 

értékeit. 
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Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Mágocsi úti Óvoda arculata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot! 

Ha egy évtizeddel számolsz – ültess fát!  

 Ha terved egy életre szól – embert nevelj! „ 

        

      (Kínai mondás) 
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Az óvoda bemutatása 

 

 

Óvodánk a belváros szívében helyezkedik el. Gyula város Levéltárában talált legkorábbi 

dokumentum alapján a Mágocsy úti óvoda átadása 1915. április 28-ára nyúlik vissza, amit az 

akkori miniszter nyitott meg a Mágocsi utca 14. szám alatt. Ez még egy szobás volt, azonban 

a következő évtizedekben - szükség szerint, a létszámnak megfelelően, s az anyagi fedezetek 

biztosítása mellett – folyamatosan bővült az óvoda 4 csoportra.1984.szeptember 1-re felépült 

a 100 férőhelyes új óvoda - a jelenlegi Mágocsi köz 1. szám alatt,- ami 4 csoporttal indult, 

minden szükséges helyiséggel, tornaterem nélkül. 

Ekkor még a régi óvodában (Mágocsi utca 14. alatt) 2 csoport megmaradt,2 pedig megszűnt, 

így óvodánk az újjal együtt 6 csoporttal működött. 

A gyermeklétszám alakulása miatt 1994-ben belső átalakítással egy 5. foglalkoztató került 

kialakításra, miközben a régi óvodai épületet átadtuk az Önkormányzatnak további 

hasznosítás céljából. Óvodánk 125 férőhelyessé vált, s majd másfél évtizedig maximális 

kihasználtsággal, ill. túlzott igénybe vétellel működött. Az elhasználtság jellemezte óvodánkat 

2013-ig, amikor a város sikeresen pályázott intézmény felújításra, s óvodánk a nyertes 

pályázatnak köszönhetően egy minden igényt kielégítő modern, a mai kornak megfelelő, 

tornateremmel kibővített intézménnyé vált, mely alkalmassá tette a mozgásában,hallásában, 

látásában akadályozott, a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására, fejlesztésére a 

speciális szakemberek segítségével végzett pedagógiai munka mellett.  

Nevelőmunkánk egyedisége a Pek-torna mozgásfejlesztő program, mely a 

beilleszkedési-, funkciózavarokkal, tartáshibával és mozgáskoordinációs problémákkal küzdő 

gyermekek prevencióját, korrekcióját segíti elő. A mozgásfejlesztést kiemelt feladatnak 

tartjuk óvodánkban. Sikeres pályázat keretén belül végezték el az óvodapedagógusok a 120 

órás PEK-torna továbbképzést,  és szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően  szereztük 

be a Magyar Gábor által kidolgozott Mozgáskotta módszer  és eszközrendszert, mely nagyon 

jól összekapcsolható az óvodánk arculatát meghatározó mozgásfejlesztő programmal. 

Törekszünk arra, hogy minden gyermek nap, mint nap részesüljön a mozgás örömében. 

Célunk a komplex fejlesztés mozgásos tevékenységeken keresztül, mely alapja az egészség 

megőrzésének, a testi-lelki harmónia kialakulásának 
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Az óvoda feltételrendszere 
 

Az óvoda személyi feltételei 

 

Megnevezés Jelenlegi Kívánatos 

Óvoda pedagógus 10 10 

ebből: tagintézmény. vezető 1 1 

Főiskolai végzettségű 8 8 

Felsőfokú végzettségű 2 2 

Főiskolai végzettségű pedagógiai 

asszisztens 

- 1 

Pedagógiai munkát közvetlenül 

segítő szakképzett dajka 

5 5 

Takarító, udvaros 1 1 

Összesen: 16 17 

 

A gyermekek ismereteit a játék és mozgás világában, érzelem gazdag, nyugodt, családias 

légkörben fejlesztjük, szakmailag jól felkészült, empatikus készséggel rendelkező, a 

gyermekek egyéni sajátosságaira építő pedagógusokkal. Megteremtik az óvodapedagógusok, 

annak a lehetőségét, hogy a gyermekek játékon, művészeteken, alkotó munkán, saját 

tevékenységen keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik, ébren 

tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére, 

melyek hozzájárulnak a következő életszakasz ( kis iskoláskor) zökkenőmentes elkezdéséhez. 

Színesíti óvodai életünket az óvodapedagógusok speciális felkészültsége, érdeklődése. 

Szakvizsgázott pedagógus 5fő, a Pek-torna 120 órás speciális mozgásfejlesztő 

programelvégzéséről 4fő óvodapedagógusnak van meg a képesítése. Távlati terveink között 

szerepel, hogy kollektívánkból minden óvodapedagógus elvégezze a PEK-torna 

továbbképzést és jogosulttá váljon a mozgásfejlesztő program gyakorlatban való 

alkalmazására.  

Az óvodai nevelés eredményességét segítik a szakképzett, pedagógiai munkát segítődajkák, 

akik a gyermekcsoportok életébe aktív, együttműködő társként kapcsolódnak be. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberek közreműködésével oldjuk meg. 
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Az óvoda tárgyi feltételei 
 

Az óvoda épülete, udvara, kertje megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában 

meghatározott elveknek. Megfelelő számú, harmonikus színű, dekoratív, a gyermekek 

mozgás- és játék igényét kielégítő csoportszoba és járulékos helyiség áll rendelkezésünkre. 

Az óvoda felújítási pályázatnak köszönhetően a helységek felszereltsége a gyermekek 

biztonságát szolgálja, és biztosítja az egészséges életvitel kialakításához szükséges 

környezetet, kielégíti a gyermekek játék és mozgásigényét, komfortérzetét. 

Óvodánk jól felszerelt fedett udvarral, valamint tágas, szabad mozgásra alkalmas zöld 

területtel rendelkezik.  

Az óvoda megfelelő helyet tud biztosítani a szülők fogadására, valamint a munkatársak 

számára megfelelő munkakörnyezetet biztosít. 

 

Eszközigény a program megvalósításához: 

 Képességfejlesztő játékok; 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenység eszközeinek bővítése; 

 Sporteszközök udvari és tornatermi használatra 

 Udvari játék eszközök bővítése 

 Ritmusérzék és hallásfejlesztő eszközök bővítése. 

Az óvodában arra törekednek az óvodapedagógusok, hogy maximálisan biztosítani tudják a 

gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, játékát, tanulásvágyát kielégítő játékszereket, 

eszközöket. Egyre több a fantáziájukból, ötleteikből megszülető kiegészítő eszköz, amik 

azonban nem pótolhatják a jó minőségű, higiénikus, tartós s mindenképpen céltudatos 

pedagógiai munkát segítő felszereléseket, játékszereket, eszközöket, könyveket. 

Az óvodák költségvetése szűkre szabott. Óvodánk rendelkezik működő alapítvánnyal - 

Brunszvik Teréz Óvodai Nevelési Oktatási Alapítvány-, amely jelentős anyagi támogatást 

nyújt a tárgyi feltételek biztosításához. A lehetséges pályázatok kihasználásával szeretnénk az 

óvodánk felszereltségét, feladataink ellátásának színvonalát javítani. Végül, de nem 

utolsósorban gyermekeink szüleinek együttműködő támogatásával, egyéni felajánlásokkal 

pótoljuk a hiányokat.   
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Az óvodai élet megszervezése 
 

A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek együttműködését, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósítunk meg. 

A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  

Napirendünk tág időkeretet biztosít a különböző tevékenységekhez, az aktuális és spontán 

adódó lehetőségeket rugalmasan kezelhetővé teszi, s tekintettel van a helyi szokásokra, 

igényekre. A napirenden belül fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakítását, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét a gyermekcsoport, illetve az egyes 

gyermek fejlettségi és igényszintjének megfelelően. 

A napirend szabályai, a gyermekek érzelmi biztonságát teremtik meg.  

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Óvodapedagógusaink a 

gondozás folyamatában is nevelnek, építik kapcsolataikat a gyermekekkel, egyúttal segítik 

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. 

Különböző dokumentumokban rögzítjük az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek 

megismerését és fejlesztését, fejlődésük nyomon követését, melyhez a DIFER mérőeszközt 

használjuk. 

 

Napirend 

 

 

Időtartam 

 

Tevékenységek 

 

 

 

630 – 1045 

Folyamatos játék a csoportszobában 

Szabad mozgás 

Párhuzamosan végezhető műveltségi tartalmak közvetítése  

Pek-torna elemeinek beépítése a tevékenység rendszerbe 

Növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek fejlesztő foglalkozásai 

/általános fejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia/ 

Gondozás és önkiszolgálás folyamatosan 

Folyamatos tízórai  
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1045 - 1300 

Pek-torna mozgásanyagának megismertetése, gyakorlása szervezett 

formában 

Játék a szabadban, séta 

Gondozás, önkiszolgálás 

Ebéd 

 

 

 

1300 - 17 

Pihenés, alvás egyéni alvásigény figyelembevételével, folyamatos ébredés 

Gondozás, önkiszolgálás 

Folyamatos uzsonna 

Játék a csoportszobában, szabadban 

Folyamatos hazamenetel 

 

 

A pedagógiai program tervezése 

 

Óvodai pedagógiai programunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

megerősítésére irányul, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben 

tartásával; oly módon, hogy intézményünkben minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben. Nevelőmunkánkban megjelennek az innovatív 

pedagógiai törekvések az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és 

módszertani szabadságának érvényesülésével.  

A tevékenységek tervezése keretet jelent az óvodapedagógusok számára, lehetővé teszi a 

várható történések megfelelő előkészítését, a hosszabb folyamatok kisebb egységekre 

bontását, a tevékenységek előkészítését, a gyermekek egy adott területen jellemző 

fejlődésének, az egyéni eltérések jellemzőinek figyelembevételét. A tudatos tervezés  

biztosítja a gyermekek aktív részvételét, a váratlan szituációkra építés lehetőségét, a 

gyermekek ismereteire, élményeire alapozva, az alkotás, a felismerés, a kitalálás, a megoldás 

együttes átélését.. 

Pedagógiai munkánk során kiemelten figyelünk, arra, hogy a módosított Óvodai Nevelés 

Országos Alapprogramjában meghatározott elvárások megjelenjenek tervező munkánkban. 

Az évszakok adják a tervezés keretjellegét, a tartalom feldolgozásának vezérfonalát, ezért az 

évszakok ismeretében tervezzük a gyermekek tevékenységét, közös élményeit, 

tapasztalatszerző megfigyeléseit. Tervezőmunkánk a 3-7 éves korosztály óvodai ellátását 

veszi figyelembe, előre kiszámítható jelenségek, folyamatok, ünnepek figyelembevételével. 

Ezt bontjuk heti, kétheti vagy havi konkrétabb programokra. A tervezés során figyelembe 

vesszük a csoportok életkori összetételét, és az egyes gyermekek fejlődésbeli jellemzőit,  
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kiemelt figyelmet fordítva a hátrányok kompenzálására, ill. a tehetség ígéretek támogatására. 

A vegyes életkorú csoportok között az 5-6-7éves gyermekek számára alkalmanként közösen 

szervezett mozgásos tevékenység során biztosítjuk a megfelelő szintű fejlesztést. 

Tapasztalatszerzéseket, kulturális programokat szintén külön szervezünk alkalomszerűen. 

 

Műveltség tartalmak heti megjelenítése 

 

 

A fejlesztés tartalma 

 

Heti megjelenítés 

 

Napi gyakoriság 

 

Mozgás  

1 x 

- szabad mozgás 

- szervezett mozgás 

- Pek-torna mozgásanyaga 

 

Verselés, mesélés 

 

2 x  

- adódó lehetőségek 

  kihasználása 

 

Ének, zene, énekesjáték, 

gyermektánc 

 

1 x 

- adódó lehetőségek 

  kihasználása 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézimunka 

 

 

1 x 

- folyamatosan 

  mindennap 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

(matematikai tapasztalatok) 

 

1 x  

- tevékenységekbe ágyazva,  

  folyamatosan  

 

 

Tevékenységek szervezése 

 

Nevelőmunkánkat az óvodapedagógusi szemlélet, attitűd megújulásával, a párhuzamos 

tevékenység szervezéshez, az egyéni fejlesztéshez szükséges óvodapedagógusi kompetenciák 

fejlődésének figyelembe vételével valósítjuk meg. 

 

A játékot a gyermekek számára a legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenység forrásnak 

tekintjük, melyet tudatosan használunk fel a nevelés folyamatában céljaink eléréséhez. 

A játékba épített tevékenységeket igyekszünk megtölteni olyan tartalommal, melyek átfognak 

minden műveltség területet, összekapcsolásukkal pedig a komplex személyiségfejlesztés 

megvalósulását biztosítjuk. 
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A műveltségtartalmak anyagának igényes megválasztásakor hangsúlyos szerepet kapnak azok 

a területek, melyek során megvalósítjuk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában 

meghatározott kiegészítéseket.  

Nevelőmunkánk egyik alappillére az egészséges életmódra nevelés, ezen belül az egészséges 

táplálkozás helyes szokásainak alakítása érdekében heti rendszerességgel megszervezzük a 

csoportokban a „rágó napokat”, melynek keretén belül a gyermekek zöldségeket, 

gyümölcsöket fogyaszthatnak nyersen.  

A műveltségtartalmak tervezése, a tevékenységek szervezése kiegészül azokkal az értékekkel, 

melyek segítik a gyermeki személyiség teljesebb kibontakoztatását. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének.  Törekszünk a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására, rendszeres rajzpályázatokon való aktív részvétellel. 

 

A mindennapi tevékenységeket változatos, sokoldalú tapasztalat szerzések során valósítjuk 

meg, melyek többszintű tanulási utat kínálnak a gyermekek számára. 

 

Óvodánk a gyermekek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét. 

Kiemelten foglalkozunk a helytörténeti kultúra megismertetésével. A szülőföldhöz, 

városunkhoz kötődés érdekében megismertetjük a gyermekekkel a hazai táj szépségeit, 

értékeit, a helyi hagyományokat és szokásokat, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit. 

A természeti és emberi környezetünk megismerését, érzelem teli tapasztalással segítjük, a 

gyermekekkel megismertetjük a város nevezetességeit, közösen múzeumlátogatáson veszünk 

részt,sétákat szervezünk a Gyulai Várhoz, ellátogatunk az Erkel házba. 

 

Igyekszünk olyan tevékenység ösztönző környezetet kialakítania csoportokban, melyek 

hatására a gyermekek érdeklődőek, motiváltak lesznek, eszköz, anyag felhasználásuk 

széleskörűvé válik.  

 

Támogatjuk a gyermeki önállóságot, ösztönözzük az egyéni elképzelések megvalósulását, ami 

elősegíti a szervezési, döntési, együttműködési képességük fejlődését. 
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Biztosítjuk az esélyegyenlőséget olyan kooperatív tevékenységek szervezésével, melyben 

egyéni képességeiknek, készségeiknek megfelelően, aktívan, társaikkal együtt részt tud venni 

valamennyi gyermek.  

 

Segítjük, ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy megismerjék, elfogadják a kiemelt figyelmet 

igénylő társaikat. A számukra megírt egyéni fejlesztési tervnek megfelelően differenciált 

bánásmódot alkalmazunk a speciális szakemberek közreműködésével.  

 

Tehetséggondozás terén célunk az, hogy minden gyermek kipróbálhassa magát a különböző 

tevékenységekben, és abban érdeklődésének, képességeinek megfelelően kibontakozhasson. 

 

Óvodánk arculata 
 

Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye Mágocsi úti óvoda Pedagógiai programja 

tartalmazza az általános célkitűzéseket és feladatokat – melyek az óvodáskorú gyermekek 

személyiségfejlődését szolgálják a pedagógiai nevelőmunka során. 

 

A Pek-torna mozgásfejlesztő programot óvodánk valamennyi csoportjában alkalmazzuk, mely 

egyedülálló városunkban. A mozgás javító terápiának az a központi gondolata, hogy 

felismerve a mozgáskárosító okot és megtalálva a kiküszöbölő, korrigáló végrehajtást, minél 

többször ismételjük a gyakorlatsort, immár helyesen.  

Kihasználjuk a mozgás speciális hatását a fejlődés valamely területén kisebb-nagyobb 

elmaradással, beilleszkedési -, mozgáskoordinációs-, vagy funkciózavarokkal, tartáshibákkal 

küzdő gyermekek prevenciójára, korrekciójára. A fejlesztéseknél mindig a nagymozgásoktól 

indulunk ki és haladunk a finommozgások alakításának irányába, a differenciálás 

lehetőségének kihasználásával.  

 

A pedagógiai programunk célja: 

 

 Nevelőmunkánk egyediségének biztosítása a Pek-torna mozgásfejlesztő programmal, 

kiegészítve a Magyar Gábor által kifejlesztett Mozgáskotta komplex mozgás- és 

személyiségfejlesztő módszerrel és eszköztárral. 

 „Úszó-ovi” program: egész évben szervezett keretek között úszás-oktatás 

megvalósulása a Gyulai Várfürdőben. 
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 A gyermekek minél több, testükkel kapcsolatos játékot ismerjenek meg, játszanak 

képzeletükkel, labdákkal, egymással, hiszen ezek hozzásegítenek személyiségük 

kiteljesedéséhez, mozgásuk, testük és lelkük fejlődéséhez. 

 

 

Kiemelt feladatunk: 

 

 A gyermekek személyiségének komplex fejlesztése mozgásos tevékenységeken 

keresztül, mely alapja az egészség megőrzésének, a testi-lelki harmónia 

kialakulásának. 

 Az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk a szabad mozgásos 

tevékenységek, az egészségfejlesztő testmozgás végzésére, ami által fejlődik 

„énképe”, „én tudata”, bővül számára a világ megismerésének lehetősége, érzékelés és 

tapasztalás útján. 

 A tudatos mozgásfejlesztés, mely elősegíti a gyermekek természetes mozgását: a 

járást, a futást, a támaszt, függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást, sokszínű változatos 

játékokat. 

 A mozgáskultúra fejlesztése,ami lehetőséget teremt a gyerekek cselekvő és 

feladatmegoldó képességeinek erősítésére, segíti a térben és időben való tájékozódást, 

a helyzetfelismerést, döntést. 

 Sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási lehetőségek 

biztosítása. 

 Minden nap kihasználjuk a szabad levegőn való mozgás lehetőségét. 

 A mozgás iránti pozitív attitűdök kialakítása: bátorság, fegyelmezettség, kitartás, 

egymás segítése, együttműködés.  

 Programjainkat, tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy járuljanak hozzá a családok 

egészséges életszemléletének formálásához, mozgáskultúra alakításához. 

 Hiszünk a Pek- torna programban, szívügyünknek, kötelességünknek tekintjük 

megvalósulását.  
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A Pek- torna mozgásfejlesztő program elemei: 

 

 Alapgyakorlatok 

 Nagylabda gyakorlatok 

 Lábtorna 

 Masszírozás 

 Finommotorikát fejlesztő gyakorlatok 

 És a hozzájuk kapcsolódó játékok 

 

A program ismereteit, (mozgásterápia, fejlesztőpedagógia, gyógytestnevelés, gondolkodtató 

testnevelés) beépítettük mind a testnevelés foglalkozás anyagába, mind pedig a szabad 

mozgás lehetőségeinek sorába. Valamennyi csoportban, minden nap a program más-más 

tevékenységi területe jelenik meg.  

A program alkalmazása során  nagy hangsúlyt fektetünk a játékosságra, a fejlesztő játékokra, 

ezek tudatos megtervezésére, mivel az óvodás korú gyermek alapvető tevékenységi formája a 

játék.  

 

A Program  speciális eszköz igénye: 

 

Thera- Band labdák 

Over- Ball labdák 

Thera szalag 

 

Különösen fontosnak tartjuk az általunk készített gondolkodtató játékeszközöket, amik a 

gyermekek problémamegoldó képességét fejlesztik. Lényeges, hogy a gyermekek ismerjék 

meg az általuk használt eszközök tulajdonságait, mert ezek ismerete nélkül használatuk 

öncélú, s nem fejlesztő hatású. 

 

Konkrét tevékenységek: 

 A gyermekek megismertetése a Pek-torna mozgásanyagával, a beilleszkedési-, 

funkciózavarokkal, mozgáskoordinációs zavarokkal küzdő gyermekek prevenciója és 

korrekciója. A Mozgáskotta-módszer és eszköztárának megismertetése. 

 Mozgás 

 „Úszó-ovi” program 

 „Ovi-foci” program 
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 Gyermek jóga 

 Modern tánc 

 Szabad mozgás 

 „Rágó” napok 

 Séták 

 Udvari játékok 

 Kirándulások 

 „Családi sport nap” 

 Városi nyíltnap 

 A nevelőmunka során teret engedünk az innovatív pedagógiai törekvéseknek, az 

óvodapedagógusok módszertani szabadságának, megkötéseket csak a gyermek 

érdekének védelmében teszünk. 

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 

 

 A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére nyitottá, érdeklődővé 

válik a környező világ befogadására. 

 Mozgásuk összerendezettebbé, harmonikus mozgásra, finommozgásra képessé válik. 

 Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, várhatóan elérik a testi, lelki és 

szociális érettséget,képessé válnak  a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársakkal, ezáltal a gyermekekben 

megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső 

pszichikus feltételei. 

 Értelmi képességeinek, erkölcsi, értékorientált közösségi tulajdonságainak fejlettsége 

képessé teszi a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy a gyerekek eltérő 

fejlettségűek, s különböznek egymástól. 

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődése speciális szakemberek segítségével 

végzett, folyamatos pedagógiai munka eredménye. 
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Saját rendezvényeink: 

 

 Óvoda nyitogató – játszóházzal egybekötött ismerkedési délután 

 „Tök- jó” mulatság – vidám őszi termés bemutató 

 Szüret 

 Mikulás várás 

 Lucázás 

 Karácsonyi ünnepség 

 „Mackó”- projekt 

 Farsang 

 Nyílt nap a gyermekek szülei számára 

 Nyílt nap a tanítónők számára 

 Családi sport nap 

 Anyák napi ünnepség 

 Nagycsoportosok búcsúzása az óvodától 

 Gyermeknapi kirándulás 

 Pek torna nap a leendő óvodások, szüleik és az érdeklődők számára. 

 

Óvodánk kapcsolatrendszere: 

 

 Szülői Szervezet tagjai, szülői közösség 

 Helyi fenntartó 

 Jegyző 

 Területi képviselő 

 Pektor Gabriella tanító - gyógytestnevelő, sportrekreáció edző 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

 Társ óvodák: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

Budapesti Terézvárosi „Kincseskert” Óvoda 

 Iskola: szoros kapcsolattartás a Gyulai Dürer Albert Általános Iskolával, 

rendezvényeiken való részvétel. Gyulai Implom József Általános Iskola és a Gyulai 

Implom József Általános Iskola 5. sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye 

 Gyulai Várfürdő Kft. 

 Gyulai Mentőállomás 

 Gyulai Tűzoltó Parancsnokság 
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 Óvodaorvos, védőnői szolgálat 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 

 Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 

 Erkel Ferenc Emlékház 

 Katolikus és református egyház 

 Brunszvik Teréz Óvodai Nevelési Oktatási Alapítvány 

 Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

  Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

 Gyulakonyha Nonprofit Kft. 

 Helyi civil szervezetek 

 Egyéb alkalomszerű kapcsolatok 

 

Az év minden napján azért dolgozunk, hogy a gyermekek és szüleik, intézményünk dolgozói 

igazi egymást tisztelő és elfogadó közösség tagjaiként, egymást erősítve, gyermekeink 

harmonikus felnövekedése érdekében, cselekvő módon éljük mindennapjainkat. 

 



Gyula Város Egyesített Óvodája Tagintézménye 

Máriafalvai Óvoda Arculata 
 

„A legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” 
(Goethe) 

 

 
 

„Most már, idők multával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, hogy a világban mindenkire rá van bízva 
valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy elé akar jutni, 
annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva 
áll, csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.” 

(Lázár Ervin: Az élet titka) 

 
 



Óvodánk bemutatása 

 
Az óvodánk története: 

 
Az óvodát 1936-ban dr. Báró Apor Vilmos győri megyéspüspök építette. Az intézmény a 

római katolikus egyház tulajdonába tartozott 1970-ig. 1970-től 2 óvodai csoport működött. Az 

integráció bevezetésével, 1976. január 1-től a Galamb úti óvodához csatolták, mint 

tagintézményt. Így működött 2007-ig. Ekkor Gyula Város önkormányzatának 

Képviselőtestülete 148/2007. (V. 24.) KT számú határozat alapján megtörtént a gyulai óvodák 

szerkezeti átalakítása. Összevonásra került a város kilenc óvodája, így óvodánk is Gyula 

Város Egyesített Óvodájának tagintézménye lett. 2011-ben jelentős felújítás után vette fel 

óvodánk a Máriafalvai Óvoda nevet. 

 

Óvodánk személyi feltételei: 

 

Óvodánkban összesen: 6 fő dolgozik  

  

Óvoda pedagógus 4 

ebből tagintézmény vezető 1 

főiskolai végzettségű 4 

pedagógia munkát segítő 

szakképzett dajkák 

2 

 

1 fő rendelkezik fejlesztő pedagógusi szakvizsgával, 1 fő tanügy-igazgatási, nevelési-oktatási, 

intézményi továbbá 1 kolléganő gyógytestnevelői szakvizsgával. 

 

Óvodánk tárgyi feltételei: 

  
Gyula város külső kerületében, jól megközelíthető helyen, kertes családi házak környezetében 

működik óvodánk. A csoportszobák száma 2.  

Szép, tágas, világos csoportszobánkban, családias légkörben fogadjuk a gyermeket. Az óvoda 

épülete tiszta, esztétikus, jól szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. Az előkészítő 

konyha felszerelése jó. Az udvaron nagy zöld terület, árnyékot adó fák, homokozó, beépített 

udvari játékok (hinta, mászóka, csúszda, billegő hinta, görgős lengő híd) biztosítják 

mozgásos, alkotó játékhoz szükséges feltételeket. A nagyméretű játékeszköz alapja 

balesetvédelmi szempontból gumikővel van kirakva. Az udvari játéktémák gazdagításához 



különböző tornaszereket, nagyméretű játékeszközöket biztosítunk a gyermekek számára 

(rotikon, tornapadok, csúszdák, famászókák, hinták, mozgásfejlesztő eszközök). Az óvoda 

udvarán komposztálónkban figyeljük, vizsgáljuk az itt végbemenő biológiai folyamatokat, és 

azokat az állatkákat, amelyek ebben fontos szerepet játszanak. 

Gyógynövény és fűszer kertünkben a gyerekekkel közösen ültettünk olyan növényeket, 

amelyet a népi gyógyításban használtak. 

Óvodánk rendelkezik egy 6 m2 alapterületű madárházzal valamint egy 4 m2 nyitott röptetővel 

mely lehetővé teszi a nem szabadon élő madarak életének, szokásainak megismerését.  A 

kitűzött céljainkhoz az alapvetően szükséges eszköztárunk részben biztosított. Az 

eszköznorma szerint tovább kell fejleszteni a pedagógiai munka feltételrendszerét.  

 

Csoportfelosztási forma: 

 

Csoportjaink vegyes szerveződésűek, vagyis az egyik csoportban nevelődnek a 2.5-4 éves,a 

másik csoportban a 5-7 éves korú gyerekek. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az 

ilyen összetételű csoportokban gazdagabb lehetőség kínálkozik, a gyermekek közötti társas 

kapcsolatok alakítására. A mindennapi együttélés folyamán természetessé válik a kisebbek 

segítése, az udvariasság, az önfeláldozás megnyilvánulása, a másokhoz való 

alkalmazkodóképesség fejlődése. 

A csoportok érzelmi légköre családias, lehetőség nyílik (ha a korcsoport beosztás engedi) 

barátok, testvérek egy csoportba járására, könnyebben áthidalva a kisebbeknél, a beszoktatási 

időt.  

 

Napirend 

 

Időtartam Tevékenységek 

6.30 – 12.00 Folyamatos játéktevékenység, amely magába foglalja: 

- a szabad mozgást,  

- műveltségi tartalmak közvetítését, 

- gondozást és önkiszolgálást,  

- folyamatos tízórait, 

- játékot vagy sétát a szabadban, 

- különböző munkatevékenységeket.  

12.00 – 13.00 Gondozás, önkiszolgálás, ebéd. 

 

13.00 – 17.00 Pihenés, alvás, az egyéni alvásigény figyelembe vételével folyamatos 

ébredés, 

Gondozás, önkiszolgálás, uzsonna, 

Játék a csoportszobában, szabadban, 

Folyamatos hazamenetel. 



Hetirend 

 

 

Tevékenységek 

 

 

Heti megjelenítés 

Mozgás 1x 

Verselés, mesélés 2x 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 1x 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 1x 

A külső világ tevékeny megismerése 1x 

 

Óvodánk arculata 
 

Óvodánk a környezettudatos életmódra nevelést a preventív mozgásfejlesztést és a 

gyermekek pozitív lelki fejlődését, belső jóllétét tűzte ki legfőbb feladatának.  

 

Intézményünkben már működik: 

- A szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

- Komposztkészítés, felhasználás 

- Egészséges életmód: gyümölcs, zöldségnapok, gyógynövények ültetése, felhasználása 

- Madárbarát és lepkebarát kert  

- Óvodánk saját madárházzal rendelkezik 

- Madárvédelem – a 2011-2012-es tanévben beindítottuk a madarász szakkört 

- 2012-ben megkaptuk a „Madárbarát Óvoda” címet. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy bővítsük a gyermekek madárvédelemmel kapcsolatos ismereteit, a 

környezetünkben élő madarak életét megismerjék, madárházunkban lévő madarakról 

gondoskodjanak. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek, és rajtuk keresztül a családok, 

madarakhoz és a természethez fűződő érzelmi viszonyulásuk erősödjön. 

Ezekre, a célkitűzésekre alapozzuk a szakkör munkáját, mindennapi tevékenységeinket. 

 

A következő tevékenységeken keresztül valósítjuk meg: 

- kiállítások megtekintése, és óvodán belüli szervezése 

- kirándulások különböző évszakokban 

- madárlesre látogatás 

- gyűjtő munka 

- diavetítés, könyvnézegetés 

- szakemberek által ismeretnyújtás, és élő madarak megfigyelése 



- madarak gondozása 

- madárházunk és benne lévő madaraink gondozása, karbantartása 

 

A szülők is nyomon követhetik a gyerekek madarakról elsajátított ismereteiket a 

madárszakkör falon. 

 

A környezettudatos nevelés mellett fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést, mint az egészséges 

életmód egyik alappillére. A megváltozott, mozgásszegény életvitelt kompenzálva célunk, 

hogy a gyermekekkel megszerettessük a mozgást. 

A gyermekek az életkori sajátosságaiknak megfelelő, szükségleteikhez és egyéni 

adottságaikhoz igazodó terhelést kapják. Óvodás korban a gyógytestnevelés beépülhet az 

óvodai testnevelésbe. Szerepe elsősorban prevenciós: még a tünetek megjelenése előtt a törzs 

és lábfej izomzat erősítésével hozzájárul a helyes tartás kialakulásához, megelőzi a 

hanyagtartás, és a láb kóros elváltozásainak megjelenését. 

Már az óvodában meg kell alapozni a gyermekek egész életre szóló fizikai felkészültségét. 

 Kiemelten kezeljük az egészséges életmód, mozgás iránti igény megalapozását, 

melyek szintén fontos szerepet töltenek be a harmonikus személyiségfejlesztés  

 Fontos feladatunknak tekintjük a szervezet aktív megerősítését, amely az 

egészség gyengülésének elvesztésének megelőzését, a prevenciót biztosítja.  

 Hiszünk abban, hogy a játékos preventív tornával, mozgásfejlesztéssel 

megelőzhetők az elváltozások.  

 

Célunk 

 
Célunk, hogy olyan óvodai életet valósítsunk meg, amely magában foglalja az egészségnevelő 

magatartás kialakítását, az életre való testi-, lelki-, szociális felkészítést. A gyermekeket a 

természet szeretetére, megóvására, tiszteletére, a környezettudatos életmódra neveljük. 

 

Mozgásfejlesztés megvalósítása óvodánkban 

 

Kötetlen forma: 

 

 Szabad játékban a gyermek spontán mozgása közben. 

Különböző mozgásfejlesztő eszközök, mozgásra ösztönző tárgyak játékidőben a gyerekek 

rendelkezésére állnak. Ilyenek az egyensúlyérzéket fejlesztő játékok, illetve a függeszkedésre, 

mászásra késztető eszközök (nagylabda, ugráló labda, billegő hinta, body-roll, gyűrűhinta, 



kötél, lengő létra, bordásfal, mini trambolin, udvari játékok, stb.) Ahhoz, hogy minden 

gyermek a saját tempójában, várakozás nélkül, a mozgásra koncentrálva tevékenykedhessen, 

állandóan biztosítani kell a gyakorlás lehetőségét. Így játék közben is gyakorolhatják a már 

tanult mozgásformákat lazább, kötetlenebb formában. 

 

 Vizes edzésen  

A gyermekek, ismerkedhetnek a vízzel, a vízben való mozgással, játékkal, miközben 

vízbiztonságuk fejlődik. Ez is egy speciális lehetőség izomzatuk, mozgásuk fejlesztésére. 

A nagycsoportosok 1.5 hónapos intenzív úszótanfolyamon, vesznek részt. 

 

Szervezett forma: 

 Kötelező testnevelés keretében 

Az irányított tevékenységek arra adnak lehetőséget, hogy különböző mozgásformákat 

ismerjenek meg a gyermekek, ezzel felkeltsük az érdeklődésüket a kipróbálásukra. 

 Mindennapi tornán 

Az óvónők által kezdeményezett rendszeres napi mozgás anyagába is beépítjük a 

mozgásfejlesztő játékokat, illetve a láb- és tartásjavító torna elemeit. 

 Mozgásfejlesztő tornán 

Heti egy alkalommal szervezünk, játékos mozgásfejlesztő tornát, gyógytestnevelést, amely 

egy speciálisan felépített foglalkozás. A mozgásrendszer elemeit a cél érdekében 

csoportosítjuk, és használjuk fel. Célunk elsősorban a tartáshibák, lábboltozati problémák 

kiküszöbölése, és javítása játékos módon, kiscsoportos formában.  

 

A tevékenységek felépítése: 

 Minden tevékenységet játékos bevezetéssel kezdünk, amelyben már megjelennek a 

gerinc-specifikus mozgásformák. Ennek az a célja, hogy vidám, felszabadult légkört 

teremtsünk, a játékok fejlesztik a kreativitást, és a fantáziát, elősegítik a pozitív 

csoportlégkört, javítják a koordinációt. 

 A közös játék után a gyermekek megtanulják, és gyakorolják a helyes légzés 

(mellkasi-, és hasi légzés) technikáját.  

 A légzés, mint alapvető életfunkció szoros kapcsolatban van a légző izmok 

működésével, a légzéstechnika pedig összefügg a testtartással. A helyes testtartás 

kedvező feltételeket biztosít a hatékony légzéshez, a helyes légzés pedig javítja a 



gerinc élettani görbületeinek kialakítását, harmonizálását, és ezzel a helyes testtartást 

támogatja. 

 A tevékenységek fő részében funkcionális gyakorlatok vannak.  

 Ezek olyan mozgásformák, amelyek figyelembe veszik a szervezet anatómiai és 

élettani állapotát, főleg a mozgásszervek szempontjából. Óvodás korú gyerekeknél 

sok olyan gyakorlatot választunk, amely az izmok és izomcsoportok közötti 

koordináció sokoldalú, játékos fejlesztését szolgálja. A foglalkozások során 

változatos gyakorlatanyaggal dolgozunk, hogy a sokoldalú gyakorlás révén a 

szervezetben a legoptimálisabb alkalmazkodást válthassuk ki. Mindez játékos láb- és 

tartásjavító, erősítő, nyújtó, mobilizáló, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatokból 

tevődik össze. 

 A lazítás megtanítása fontos feladatunk. A lazítás és feszítés játéka biztosíték a 

helyes izommunka elsajátítására.  

 A játékos jellegű mozgásban elfáradt gyermekkel könnyen meg lehet éreztetni a 

különböző lazítási technikákat, rá tudjuk vezetni őket a lazítás tudatosítására. A 

tapasztalatok szerint sok gyermekkori viselkedészavar, beilleszkedési nehézség és 

pszichoszomatikus probléma megelőzhető és kedvezően befolyásolható az 

izomlazítás és ehhez kapcsolódó pszichés ellazulás módszerének segítségével. 

  Már az óvodás korú gyermekeket is meg lehet - és meg kell - tanítani gerincvédő 

mozgásra és életmódra. Mindezt játékos formában. Célunk, hogy a gyermek 

felismerje a helytelen és helyes testtartás és mozgásforma közötti különbséget, saját 

testtartását korrigálni tudja. Ezeket az ismereteket, a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembe vételével, játékos, könnyen érthető formában adjuk át. 

 A tevékenység közös játékkal fejeződik be, amelyben szintén megtalálhatók a 

tartásjavító mozgás elemei. Ez egyben hangulati lezárása egy vidám, közös tornának, 

együttmozgásnak. 

 

Boldogságóra program megvalósulása óvodánkban 

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint 

gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe 

vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré 

válhatnak.” 

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke 



 

Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki 

fejlődéséhez és belső jóllétéhez. 

 

A boldogságóra célja: 

A Boldogságórák csökkentik a gyerekek szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így 

nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolába kerüléskor is jobban 

teljesítenek. A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a 

fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon a gyerekeknek, hogy könnyebben nézzenek 

szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget. 

 

A pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva az 

óvodások csoportosan és egyénileg ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben 

olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai 

alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. 

Fontosnak tartjuk az értelmi nevelésen túl a gyermekek lelki nevelését. 

Szeretnénk, ha az általunk nevelt gyermekek olyan technikákat tanuljanak, ami segítséget ad 

számukra a mindennapi életben. 

 

Hisszük, hogy minden gyermeknek jár a boldogság. Hiszünk abban, hogy a pozitív 

megerősítés kihat a gyermek önismeretének egészséges fejlődésére, teljesítményére és 

eredményeire, kapcsolataira. 

 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll (havonta követik egymást), 

amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 

 Az egyes témakörök sorrendben: 

 

Boldogságfokozó hála 

Optimizmus gyakorlása 

Kapcsolatok ápolása 

Boldogító jócselekedetek 

Célok kitűzése és elérése 

Megküzdési stratégiák 



Apró örömök élvezete 

Megbocsátás 

Testmozgás 

Fenntartható boldogság 

 

A feladatok játékos, vidám, kreatív formát öltenek, melyek a havi boldogságfokozó témát 

bontják ki, és gyakorlatban fejlesztik az optimista gondolkodást, tapasztalati tanulás útján. 

 

Az eredmény: optimista, magabiztos és kitartó óvodások, akik megoldandó feladatként 

kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és 

boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak. 

 

 

 

 

Óvodánk speciális kapcsolatrendszere: 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

Madárbarátok Országos Egyesülete 

Jobb Veled a Világ Alapítvány 

Egészségneveléssel foglalkozó személyek, egyesületek, alapítványok. 

 

 



 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézmény 

Törökzugi Óvoda 

„Pattog a labda, pörög a láb, 

Téged is vár sportóvodánk” 

Helyi pedagógiai programja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha nem repülhetsz, fuss! 

Ha nem futhatsz, menj! 

Ha nem mehetsz, csússz! 

De bárhogy is legyen: mozogj! 

 

/Ifjabb dr. Martin Luther King/ 



Óvodánk bemutatása 

 

Gyula Város Egyesített Óvodája Székhelyintézménye a Törökzugi Óvoda 1975-ben épült. A 

város külső peremén helyezkedik el, vonzáskörzetében lakótelepi, illetve kertes házak vannak. 

Az itt élő családok igényeit a szolgáltató intézmények mellett bölcsőde, óvoda, iskola elégítik 

ki. (ABC, orvosi rendelő, gyógyszertár, különböző kisvállalkozások.)  

Óvodánk 4 csoporttal működik.  Épülete, udvara, kertje megfelel az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjában meghatározott elveknek.  

Rendelkezünk tornateremmel, só-szobával, mely légúti megbetegedések prevenciós céljával 

lett létrehozva. Óvodánk két csoportjának összetétele szempontjából osztatlan, két csoportja 

pedig „tiszta” csoporttal működik. 

Játszóudvarunk tágas, parkos terület. Arra törekszünk, hogy a gyermekek minél több időt 

töltsenek a szabadban, a felkínált játékeszközökkel és lehetőségekkel fejlesztjük a gyermekek 

testi képességeit, elégítjük ki természetes mozgásigényüket.  

 

Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése a számukra kialakított fejlesztő 

szobában valósul meg speciálisan képzett szakemberek közreműködésével. Az átlagtól eltérő 

fejlődésmenetű gyermekek számára a  megfelelő csoportszervezés mellett törekszünk a 

legoptimálisabb ellátási formák biztosítására. Lehetővé tesszük  a gyermekek problémáinak 

időben történő felismerését, korrekcióját. Óvodapedagógusaink ismerik azokat a speciális 

pedagógiai, nevelési eljárásokat, melyek birtokában ezek a gyermekek adekvátabb fejlesztését 

valósíthatjuk meg. 

Lehetőséget teremtünk a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatására. 

A speciális képesség az alkotóképesség és a kreativitás, fejlesztése a tehetséggondozás alapja. 

Az alkotóképesség fejlesztését tevékenykedtetéssel, cselekedtetéssel valósítjuk meg. 

Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek 

megjelennek:  

 az intellektuális képességekben (szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás)  

 a speciális képességekben (zenei, ábrázoló, matematikai, pszichomotoros, szociális)  

 a viselkedési jegyekben (intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység) 

Valamint:  

 ösztönözni, motiválni a kreativitásukat  

 kielégíteni alkotó szükségletüket  

 a harmonikus fejlesztés  

 a szülő segítése gyermeke megértésében, nevelésében.  

Az egyénre szabott személyiségfejlesztés, differenciálás alkalmazásával valósul meg. A 

differenciált feladatmegoldások közben a gyermekek felismerik saját képességeiket, saját 

értékeiket, ezáltal erősödik a pozitív én-tudatuk. 

 

Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 

 

Az óvodában foglalkoztatott alkalmazotti létszám összesen 16 fő: 8 óvodapedagógus, 4 

szakképzett dajka, 2 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógusok, 1 fő 

pszichológus és 1 fő karbantartó. Csoportonként 2-2 óvodapedagógus és 1 dajka látja el a 

gyermekek nevelését, gondozását. Szakmai felkészültségünk magas színvonalú, pedagógiai 

sokszínűség és megújulási készség jellemez bennünket, színesíti óvodai életünket az 

óvodapedagógusok speciális felkészültsége, érdeklődése. Óvodánkban 1 fő mesterpedagógus, 

2 fő szakvizsgázott óvodapedagógus, és 5 fő pedagógus II.-besorolt kolléga segíti egymás 

munkáját. 

 



Az óvodánkat évek óta támogatja az Ewoldt Elíz Közhasznú Alapítvány; ez nagy segítséget 

jelent a tárgyi feltételek biztosításához. A lehetséges pályázatok kihasználásával szintén az 

óvodánk felszereltségét, feladataink ellátásának színvonalát igyekszünk javítani. Végül, de 

nem utolsósorban gyermekeink szüleinek együttműködő támogatásával pótoljuk a hiányokat.  

 

Óvodánk arculata 

 

„Testünk-lelkünk üde és vidám, így lesz velünk kerek a világ!” 

 

Olyan pedagógiai program alapján dolgozunk, ahol a tevékenységek tervezése keretet jelent 

az óvodapedagógus számára, ugyanakkor keretet ad a gyermekek fejlettségi szintjéből 

kiinduló optimális fejlesztéshez. Törekszünk az állandó értékrend, szokás – és normarendszer 

megalapozására, elősegítjük a nemzeti identitástudat kialakítását. Erősítjük a gyermekek 

ötleteire épülő, kreativitást fejlesztő eljárásokat pedagógiai gyakorlatunkban.  

Arculati programunk a mozgásra és a játékra épül. Intézményünk lakótelepi óvoda, ezért itt 

még hangsúlyozottabban jelentkezik az igény a mozgás iránt. Éppen ezért tudatosan, 

kiemelten figyelünk óvodánkban, az egészséges életmódra nevelésre, az egészséges életvitel 

igényének kialakítására, a gyermek testi fejlődésének elősegítésére. A mozgás az élet alapja, 

különösen az óvodás gyermek lételeme, természetes megnyilvánulási formája. Az egészség 

megalapozásában, megőrzésében nagy jelentősége van. A mozgásos játékok és tevékenységek 

szerepe a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítésében, a képességfejlesztésben, 

az ismeretszerzésben és a feladatmegoldó képesség alakításában jelentős. Összefoglalva azt 

mondhatjuk, hogy a mozgás döntő hatással van a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődésének 

alakulásában. 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

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

szükséges elősegíteni. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása 

kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség 

fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges 

fejlődését. A spontán játékba, azon belül a szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeknek, 

az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 

biztosítunk. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

Minden mozgásforma, mozgásos játék célja, hogy segítse a gyermeket természetes belső 

ritmusához visszatalálni, ősi mozgásformáit újra felfedezni. Mindebben önmagát tanulja, 

alakítja, gyógyítja. 

 

A kisgyermekek éltető eleme a játék, ezért sportolás közben is a játékosság és a változatosság 

a legfontosabb. Az életkornak megfelelően különösen jótékonyak a kisebb csoportokban 

végzett gyakorlatok, hiszen a csoport közösségformáló, kiválóan szocializál, önismeretet és 

önbizalmat ad. A játékokban való eredményes részvétel több funkció egybehangolását 

követeli meg a gyermekektől, ami azonban nem mindig sikerül. Az óvodás korosztály 

egyszerre csak egy dologra tud koncentrálni, aminek előnyeivel és hátrányaival egyaránt 

számolni kell a mozgástanítás folyamatában. A gyerekeket az érzelemre ható tényezők 

(boldogság, bánat, siker, kudarc) annyira le tudják kötni, hogy ilyenkor szinte minden más 

megszűnik számukra. Nem szabad olyan elvárásokat támasztani velük szemben, melyeket 

nem tudnak megoldani, csakis a sikerélmény motiválja őket. 

 



Kisgyermekkorban a legfontosabb feladat a gyermekek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése, az egészséges életmód kialakítása. A mozgás életjelenség és életszükséglet, mely 

a sportolás által életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket 

biztosít az óvodáskorú gyermekeknek. Ebben az életkorban előtérbe kerülnek azok a 

gyakorlatok, amelyek kifejezetten a mozgáskoordinációt, az ügyességet és a koncentrációt 

erősítik. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a gyerekek önértékelése, fejlődnek a 

szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt a mozgás kihat az intelligencia természetes 

fejlődésére is. 

 

Speciális programunk a „SportManó” program: Tenisz, Labdarúgás, Kosárlabda, Kézilabda, 

Floorball sportágak megismerése játékos formában. 

A SportManó nem versenysport, nincs eredménykényszer, a fő hangsúly a gyermekek 

folyamatos bátorításán, pozitív ösztönzésén és a sikerélmény biztosításán van. 

A „SportManó” program az óvodás korosztály részére kidolgozott, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő komplex mozgásfejlesztő sportprogram, melynek célja a 

testmozgás megszerettetése, az önbizalom erősítése és a mozgáshoz kapcsolódó alapvető 

képességek (egyensúlyozó, motoros tanulási, mozgáskoordinációs, audiovizuális, térbeli 

tájékozódási, ritmusérzék és motiválhatóság) fejlesztése. A külföldi minta alapján elkészített 

tananyag öt népszerű sportág játékos gyakorlataiból épül fel, melyek kézzel és lábbal 

végrehajtható játékokból, vidám feladatokból és versenyekből állnak.  

 

Programunk sajátos tartalom- és eszköz-rendszerével az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő, 

személyiségfejlesztő funkcióját szolgálja. 

Programjaink alkalmasak arra, hogy a részt vevő családok, a különböző generációk közel 

kerüljenek egymáshoz, hiszen nemcsak a gyermekeknek, hanem szüleiknek, nagyszüleiknek 

is tartalmas, kellemes elfoglaltságot nyújtunk. 

 

Programunk célja 

 A mozgás szeretetének és igényének felébresztése és ébrentartása a gyermekekben.   

 A gyermekek harmonikus, koordinált mozgásának kialakítása. 

 Erő és állóképességük koruknak megfelelő szintre hozása. 

 Az egészséges életmód alakítása. (minimális mennyiségű só és cukor használata, 

tejtermékek fogyasztásának növelése) 

 Az egészség megőrzése. 

 A mozgás és az értelmi fejlődés egymásra hatásának biztosítása. 

 

Feladataink:  

 Erő és állóképesség fejlesztése. 

 A gyermekek motoros képességeinek fejlesztése 

 Helyes testtartásához megfelelő eszköz és mozgásformák biztosítása. 

 Folyamatos mozgásfejlesztés, mozgáskoordináció, nagymozgás, finommozgás, 

ügyesség, gyorsaság, téri orientáció területeit fejlesztő lehetőségek biztosítása. 

 A vizualitás és a verbalizáció együttes alkalmazása. 

 

Egyéb feladataink: 

 A város és környezete nyújtotta kulturális, és természeti lehetőségek felhasználása a 

gyermekek ismereteinek bővítésére, érzelmi életük gazdagítására, élménynyújtásra. 

 A műveltségtartalmak megvalósítása tevékenységekbe ágyazva, az adódó 

lehetőségeket kihasználva.  



 A gyermekek kreativitását, aktivitását biztosító, fokozó pedagógiai eljárások 

alkalmazása. Kezdeményező készségük, megismerő folyamataikat jellemző 

motiváltságuk fenntartása. 

 A hagyományőrző tevékenységi formák (szülőföldünk néphagyományaira, a népi 

kultúra értékeire, az évszakokhoz tartozó ünnepkörökre, jeles napokra, s az ünnepekre 

való készülődés), valamint a magyar gyermekköltészet klasszikus és kortárs irodalmi 

művek, mondák beépítése mindennapjainkba. 

 A gyermekek tevékenységét, közös élményeit biztosító, meglévő tapasztalataira, 

ismereteire, élményeire, érzelmeire építő megfigyelések évszakok köré tervezése, 

megvalósítása.  

 Differenciált nevelésszervezés, az egyéni eltérésekhez igazodó fejlesztés. 

Részképességek, szociokulturális hiányok kompenzálása. 

 DIFER /Diagnosztikus Fejlődésmérő Rendszer/ az elemi alapkészségek mérése, a 

kritikus alapkészségek elsajátítása, a sikeres iskolai tanulás feltételeinek 

megteremtése, egyéni fejlesztési terv készítésével. 

 A nagyobb gyermekeknek alkalmanként közösen szervezett mozgásos tevékenység 

biztosítása, tapasztalatszerzések, kulturális programok alkalomszerű szervezése. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 
  

 Megszeretik és igénylik a mozgást. 

 Mozgásuk összerendezett, megfelelő ritmusú, harmonikus és finommozgásra képes 

 Növekszik teljesítőképességük: tartalom és idő egységében. 

 Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

 Fejlett a tér-, idő-, és tájékozódó képességük. 

 Egyéni -, és csoportos váltóversenyek során a megfelelő szabálytudat, az egymáshoz 

való alkalmazkodóképesség, az egészséges versenyszellem kialakul. 

 Önfegyelmük és figyelmük erősödik. 

 

 

Az óvodai élet megszervezése 

 

Napirend 

az őszi, téli és tavaszi időszakra 

 

Időtartam                                A tevékenység megnevezése 

 

6.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos játéktevékenység, mely magában foglalja: 

 a szabad játékot, előhívott ötleteket, 

 a szabad mozgást, az udvari szervezett mozgást, sétát a 

szabadban,    

 mindennapos testnevelést,  

 „SportManó” programot  

 különböző tevékenységeket; népi játékok, néptánc,  

 só-szoba használatát, 

 műveltségi tartalmak közvetítését, 

 gondozási, önkiszolgálási teendőket, 

 folyamatos tízórait,  

 különböző munka jellegű tevékenységeket, 



 

 

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

13.00-17.00 

 

 A Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek fejlesztő 

foglalkozásai /általános fejlesztés, mozgásfejlesztés, logopédia/ 

 egyéni és kiscsoportos fejlesztéseket, 

 tehetséggondozást. 

 

Gondozás, önkiszolgálás, ebéd 

 

 

Pihenés, alvás, az egyéni alvásigény figyelembe vételével, folyamatos 

ébredés. 

 

Gondozás, önkiszolgálás, uzsonna. 

 

Játék a csoportszobában, a szabadban, folyamatos hazamenetel. 

 

 

A tervezett tevékenységeket szervezett és választható formában valósítjuk meg nevelési 

feladataink során. Biztosítjuk a megfelelő időtartamot és párhuzamosan is végezhető, 

differenciált tevékenységeket. 

 

A mindennapi tevékenységekhez hozzárendeljük azokat a meséket, verseket, énekeket, 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka technikákat, melyekkel színesítjük, változatosabbá 

tesszük a felkínált lehetőségeket. 

 

A só évezredes jótékony hatását élvezzük csoportonként heti két alkalommal a szülői 

segítséggel létrehozott, minden előírásnak megfelelő, esztétikus berendezésű só-szobánkban, 

mely igénybe vételére külső személyeknek is lehetőséget adunk. 

 

Hagyományos ünnepeink, egyéb programjaink 

 

Az ünnepek, a hagyományok ápolása elősegíti az identitástudat, a szülőföldhöz és családhoz 

való kötődés érzelmi alapjait. A hagyományok, a közös élmény erejével fokozzák 

gyermekeink közösséghez tartozását, közel hozzák a szűkebb és tágabb környezet eseményeit. 

Ünnepeinket úgy tervezzük, hogy emelkedjenek ki mindennapi életünkből, de előzményei és 

emlékei illeszkedjenek gyermekeink természetes életmenetébe. 

 

Célunk: Változatos újszerű módszerekkel, tevékenységekkel, maradandó élményhez juttatni a 

gyermekeket, az ünnep hangulatához közel álló mesékkel, történetekkel, vidámságot, mosolyt 

csalni a gyermekek arcára, elmélyíteni, gazdagítani a gyermekek ünnepről alkotott képzeteit. 

Az évek során kialakult, megszilárdult szokásmódokkal erősítjük az összetartozás érzését és a 

szülőföldhöz való kötödést, a környezetükben élő emberek hagyományainak megismerését 

 

Az ünnepek lehetőséget adnak a család és óvoda közötti kapcsolat mélyítésére, egymás 

szokásainak, értékrendjének megismerésére. Ünnepeink kiemelkednek az óvoda 

mindennapjaiból úgy külsőségeiben, mint belső tartalmukban. 

 A gyermekek egyéni ünnepei: születésnap, névnap köszöntése csoportonként. 

 A gyermekek hagyományos ünnepei: 

      - Mikulás 

- Karácsony 

      - Anyák napja 



      - Évzáró 

- Gyermeknap 

 A természettel szorosan összefüggő ünnepek  

- Hagyományőrző napok 

      - Farsang-kiszeégetés: jelmezes karnevál farsangi tréfás játékokkal téltemetés 

      - Húsvét: néphagyományt felidéző tevékenységekkel készülődés az ünnepre 

      - Víz napja: Élővíz-csatorna körbejárása 

      - Föld napja: az óvoda környezetének felfrissítése, aszfaltrajzolás, festés 

     - Madarak és fák napja: kirándulás az Élővíz-csatorna partjára 

 Nemzeti ünnepek a gyermekek életkorának megfelelő szimbólumokkal kifejezve 

 Egyéb ünnepeink: 

- Autómentes nap 

- Zene Világnapja 

- Költészet napja 

 

Folyamatos, közvetlen kapcsolat valósul meg az óvoda és a családok között. 

A családi együttműködést gazdagító programok: 

 Jeles napok előkészítése. A szülők részesei lehetnek az ünnepi készülődés 

folyamatának, megismerhetik az ünnephez kapcsolódó szokások tartalmát.  

 Családi sport délelőttök, az együttlétek alkalmat teremtenek a sportjátékok 

gyakorlására. 

 

Kapcsolatrendszerünk 

 

 helyi fenntartó 

 jegyző 

 területi képviselő 

 Törökzugi Bölcsőde 

 Gyulai Implom József Általános Iskola 5. számú Általános Iskola és Sportiskola 

Tagintézménye 

 Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok – Kertes István 

 „SportManó” Program - Szeltner Norbert 

 Bozsik Program - Bódi Katalin 

 ACID Jazz Tánciskola 

 Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai Tagintézménye 

 Harruchern János Közoktatási Intézmény Páncél Imre Egységes Gyógypedagógiai, 

Módszertani Intézet és Diákotthon  

 Óvodaorvos, védőnő 

 Gyulai Várfürdő Kft 

 Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 

 Mogyoróssy János Városi Könyvtár  

 Gyulai Mentőállomás 

 Gyulai Tűzoltó Parancsnokság  

 Gyulai Rendőrkapitányság 

 Erkel Ferenc Emlékház 

 Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

 Helen Doron Angol Nyelviskola  

 Katolikus és református egyház 

 



Intézményünk speciális szolgáltatásai: 

 

 „SportManó” Program 

 Só-szoba rendszeres használata gyermekeinknek, délutánonként igény szerint.  

 A kreatív szobánkban hagyományápoló munkadélutánok 

 

Innovációnk 

 

 Közösségépítő, közösségfejlesztő programok szervezése, közösségi nevelés 

hatékonyságára irányuló tervek kidolgozása, működtetése. 

 „SportManó” program 

 Őszi sportnap 

 Tavaszi mozgásos játékok délelőttje 

 A város kulturális értékeinek megismertetése a gyulai programokhoz, 

nevezetességekhez kapcsolódva.  

 

A pedagógiai dokumentumaink Gyula Város Egyesített Óvodája nevelőtestületi határozatának 

megfelelően készülnek.  

A gyermekek mérése, értékelése szintén az intézmény nevelőtestülete által elfogadott 

(évenként felülvizsgált) határozatának megfelelően történik.  

A gyermekek egyéni fejlesztése, csak alapos megismerésük után, megfelelő pedagógiai 

stratégia mentén, az eredmények értékelése és a folyamatok szükséges korrekciója útján 

valósulhat meg.  

 

 


