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Az intézmény, költségvetési
A székhelyóvodában és valamennyi tagóvodában, a többi
szerv alaptevékenysége, óvodai gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
nevelés ellátás.
gyermekek nevelése: akik autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb fennálló pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem-vagy magatartás-szabályozási zavar) küzdenek,
azon
gyermekek,
akik
enyhe
értelmi
vagy
beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.
Valamennyi tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nevelése. A halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) gyermekek képességkibontakoztató fejlesztőprogram
szerinti foglalkoztatása.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékossággal élnek
(hallás tekintetében) a Fácán Tagóvodában fejleszthetők.
Az intézményvezető jóváhagyásának időpontja:

2020.08.31.

A pedagógiai program hatálybalépésének időpontja:

2020.09.01.

A pedagógiai program felülvizsgálatának időpontja:

2024.01.01.- 2024.06.30.
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1.1. BEMUTATKOZUNK
Az óvoda alapfeladata, funkciója az Alapító okiratban és az Óvodai nevelés országos
alapprogramjában

meghatározottak

szerint,

az

óvodai

nevelés,

ellátás.

Óvodánk

alapfeladatának ellátása 7 épületben 35 csoportban történik.
Intézményünk neve:………………………………………………. ÉRDI KINCSES ÓVODA
Az intézmény székhelye, neve, címe: …………..............Kincses óvoda, 2030. Érd, Edit u 3.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-365-968
A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája
2030. Érd, Fácán köz 33.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-748-065
A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája
2030. Érd, Holló u.3.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-365-312
A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája
2030. Érd, Kutyavári utca 10.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-375-160
Az óvoda alapítványa:

Együtt Egészségesen Alapítvány

A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája
2030. Érd, Fő u.12.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-365-769
A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája
2030. Érd, Tállya u.1.
Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-375-516
Az óvoda alapítványa:

Együtt Egészségesen Alapítvány

A tagintézmény telephelye, neve, címe: Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája
2030. Érd, Felső út 51.
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Intézmény telefonszáma: ........................................................................................... 23-365-514
Az óvoda alapítványa:

Tündérkert alapítvány

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Óvodánk neve „KINCSES” a gyermekek, mint a mi legféltettebb „kincseink” asszociáció és
egyben pedagógiai hitvallásunkra való utalást jelenti.
Az óvoda nevelési feladatinak tudatos, szakszerű ellátását csoportonként 2 óvodapedagógus, 1
fő nevelőmunkát segítő szakalkalmazott óvodai dajka illetve, 3 óvodai csoportonként 1 fő
pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő pszichológus, 1 fő fejlesztő pedagógus 1 fő
gyógypedagógiai asszisztens és udvaros-karbantartók segíti ideális esetben.
Fontos számunkra, hogy Tagóvodáink a helyi sajátosságaikat, arculatukat megőrizve, az
óvodapedagógusok módszertani szabadságát biztosítva vigyék tovább hagyományaikat.
Tagóvodáink egyéni arculatát a Módszertani Segédanyagok rögzítik. A közös Pedagógiai
Program az alapja minden tagóvoda tevékenységének, de sokszínűségünket, helyi
adottságaink, sajátos attitűdünket az alábbi arculatok tükrözik:

Kincses

Környezeti nevelés

Fácán Tagóvoda

A környezettudatos magatartás megalapozása

Harkály Tagóvoda

Néphagyományok ápolása

Kutyavári Tagóvoda

Környezeti nevelés

Ófalusi Tagóvoda

Inkluzív pedagógia

Tállya Tagóvoda

Egészségpedagógia

Tündérkert Tagóvoda

Kertbarát óvoda

KINCSES
Az Edit utcai épület 1983 szeptember 01-vel nyitotta meg kapuit 4 gyermekcsoport
működtetésével.
Az óvoda a lakótelep közepén, követve annak stílusát, a bölcsődével egybeépítve épült 1983ban óvodának. A négy csoportos óvoda 2010 áprilisában két csoporttal bővült, így 6
csoportban 170 gyermek részére nyújthat derűs, tartalmas időtöltést, tiszta vagy vegyes
csoportösszetételekben.
Hőszigetelés,

2018-20-ban

nyílászáró

csere,

épületünk

mind

kívül,

mint

burkolatcsere,

vizes

blokkok

belül

felújítása

megújult.
segíti

a

környezettudatos, takarékos óvoda működtetését. Belül új beépített szekrények és bútorok, új
6

játékok, informatikai eszközök teszik lehetővé a gyermekek sokoldalú fejlesztését. és a
pedagógusok munkáját. Óvodásaink kényelmét, komfortérzetét a csoportszobákhoz tartozó
gyermeköltözők és gyermekmosdók biztosítják. Tornaszobánk és felszereltsége a tudatos
mozgásfejlesztést teszik lehetővé.
A tornaterem a mindennapos intenzív mozgásszükségletek kielégítése mellett lehetőséget
nyújt az óvodai hagyományok, fakultációs programok, ünnepek családias megszervezésére is.
Óvoda udvarunk lehetőséget ad gyermekeinknek az évszaktól, időjárástól függően a
szabadban

való

tartózkodásra,

gyermekeink

önfeledt

játékának

és

mozgásának

kibontakozására.2019-ben új játékokkal, füvesítéssel, parkosítással lett egy zöld színfolt az
udvarunk.
Az épületben 18 felnőtt dolgozik a gyermeki igények, szükségletek kielégítése céljából. Itt
található Kincses Óvoda intézményvezetője és a gazdasági ügyintéző is.
Az óvoda 2003- tól működik KINCSES ÓVODA néven, és kezdetben az óvoda nevéhez
illeszkedő drágakövek adták csoportjaink elnevezését is. (Gyémánt, Zafír, Rubin, Smaragd,
Ametiszt, Topáz.)
2020-ban változtattunk a csoport neveken, a gyermekekhez, természethez közelibb
megnevezésekkel. Így csoportjaink a Levendula, Nefelejcs, Nárcisz, Liliom, Hóvirág,
Napraforgó csoport elnevezést kapták.
Pedagógiai programunk felülvizsgálata, alkalmat biztosított, hogy 2020-tól kiemelt
feladatunknak válasszuk a környezetvédelmet és fenntarthatóságra való nevelést. Hisszük,
hogy ez kisgyermekkorban alapozódik meg és a nevelésen oktatáson keresztül kell a
fenntartható jövőre nézve fontosnak ítélt értékeket kialakítani, magatartási formákat és
életstílust ösztönözni.
„ Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly` tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még! ”
(Orbán Tamás)

FÁCÁN TAGÓVODA
Új óvodai épületünket 2018.08.27.-én vettük birtokba. Az óvoda épülete modern, tágas,
minden igényt

kielégít.

Csoportjaink

saját

öltözővel

és

mosdóval

rendelkeznek.

Csoportszobáink tágasak, világosak közvetlen térkövezett udvari kapcsolattal. A logopédiai
fejlesztésre szoruló gyermekeink külön logopédiai szobában vehetnek részt a fejlesztő
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foglalkozásokon. Tornaszobánk biztosítja a heti nagymozgásos tevékenységek biztonságos
megvalósulását is. Hatalmas aulánk kiváló lehetőséget biztosít közösségi rendezvények
szervezésére. A tornaszoba és az aula összenyitásával növelhető ez a tér.
Az itt dolgozó felnőttek kiszolgálására, eszközeink kulturált tárolására az alábbi helyiségek
állnak rendelkezésünkre: öltöző, nevelőtestületi szoba, vezetői iroda, gazdasági iroda,
szertárak, mosdók, tea konyha, tisztítószer tárolók, raktárak, mosókonyha.
Tágas udvarunk fákkal bokrokkal és egyéb árnyékot adó növénnyel történő betelepítése
folyamatban van.
Kihasználva helyi sajátosságainkat (madár nevű utcák a környéken) csoportjainkat
madarakról neveztük el: - Cinege, Csalogány, Zöldike, Pacsirta, Fecske, -. Azért, hogy
gyermekeink körében olyan szokásokat, viselkedési formákat alapozzunk meg, amelyek
elősegítik a természetes és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus
kapcsolatot rendszeresen gondoskodunk „madár vendégeinkről”. E tevékenységünk
eredményeképpen 2014-ben elnyertük a „Madárbarát Óvoda” címet.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megóvására, környezetünk védelmére a testmozgásra
is. Ennek megvalósítását segíti óvodánk jól felszerelt sporteszköz készlete.
Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a szomszédunkban lévő Batthyány Általános Iskola
dolgozóival is, mely segítséget ad az óvoda-iskola átmenet könnyítésére is.
Tagóvodánk feladata azoknak az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekeknek a
nevelése, fejlesztése is , akik érzékszervi fogyatékosok hallás tekintetben.
A környezettudatos magatartás megalapozása tagóvodánk attitűdje, mottónk:
„A környezet adott, az értékek bennünk vannak.”

HARKÁLY TAGÓVODA
2012. március 19-én adták át korszerű, minden igényt kielégítő új intézményünket, amely Érd
IV. kerületében található, ahol az utcákat a madarakról nevezték el.
Épületünk három, világos, tágas, 55nm-es csoportszobával, külön tornateremmel, logopédiai
szobával, óvodavezetői irodával, nevelőtestületi szobával, és felnőtt öltözővel büszkélkedhet.
A csoportokban új asztalok, székek és szekrények találhatók, valamint új, komfortosabb
ágyakban pihenhetnek a gyerekek.
Emellett mindhárom csoportszoba külön mosdóhelységgel és gyermeköltözővel rendelkezik,
amelyek a csoportszobából közvetlenül megközelíthetőek, s ez nagyban segíti szervezési
feladatainkat, minimálisra csökkentve a gyermekek várakozási idejét. Udvarunkon a füves
terület mellett, az épületet körbeveszi egy térköves rész is, amely lehetővé teszi a mindennapi
levegőzést az esős, sáros időben is. Az udvaron két homokozó, pihenőpadok, asztalok és egy
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mászóka rendszer található, amelyek lehetőséget biztosítanak az önfeledt játékra, valamint a
gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére, fejleszti testi képességeiket, az
ügyesség sokféle formáját, a testi erőt, gyorsaságot és állóképességet.
Óvodánk jól felszerelt sportszerekkel, kézi szerekkel, melyek mobilizálhatóak ( pl.: Roticom,
Wesco, Body –Roll, kerékpárok, rollerek ).
Három csoportunk, három hazánkban élő madár nevét viseli, így a Sármány, a Szalakóta és a
Tengelice csoportba járhatnak a gyerekek. Sok olyan verset, éneket, mesét ismertetünk meg a
gyerekekkel, amelyek érzelmileg közel állnak a szívükhöz. Tartalmilag, hangulatilag motiváló
hatással bírnak. Mindhárom csoportnak van saját madaráról verse, dala, amelyet közös
programjaink alkalmával szívesen énekelnek el a gyerekek egymásnak.
Helyi sajátosságként a néphagyományok ápolása mellett, kiemelt szerepet kapott a
környezetvédelem is, ezen belül a madarak gondozása, védelme. Udvarunkat szeretnénk régi
óvodánkhoz hasonlóan kis ligetté alakítani, ahová többféle madár is „ellátogat ”, így nagyobb
lehetőség nyílik a madarakat természetes környezetükben megfigyelni! Télen madáretetőket
helyezünk ki, amelyekbe együtt készítünk madárcsemegéket a fázó, éhező kismadaraknak,
nyáron pedig madáritatók kerülnek az udvar csendesebb részére.
Nevelésünk során szeretnénk olyan ismeretekhez, tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni a
hozzánk járó gyermekeket, amelyek megfelelő alapot nyújtanak ahhoz, hogy természetszerető
és vigyázó felnőttekké váljanak, és mások felé továbbadják azt!
Mottónk:
„Minden nemzet olyan jövőt érdemel, amennyire múltját értékeli és őrzi”
(Kodály Zoltán)

KUTYAVÁRI TAGÓVODA
Az óvoda épülete 1976-ban épült, Érd kertvárosi részében, eredeti funkciója szerint is
óvodának. A felmerülő igények hatására többször, legutóbb 2013-ban bővítették és
korszerűsítették az épületet: led-es fénycsövek, felújított fűtés, a meleg víz előállítás 50%-ban
napkollektorral történik, épületszigetelés, nyílászárócsere, étellift, hidegburkolat-csere,
szellőzőrendszer kiépítése Az intézmény jelenleg 297 gyermek napközbeni ellátását valósítja
meg öt szinten. A felújítás során tornaszobával, sportszertárral, elkülönítővel és logopédiai
szobával bővült az épület. Az intézménybe való bejutás akadálymentes, a földszinten
mozgáskorlátozott mosdó található. A látássérültek tájékozódásának megkönnyítésére Brailleírással is megjelenítették a helyiségek neveit. A hallássérültek kommunikációjának segítése
érdekében 2 teremben speciális eszköz áll a rendelkezésükre van. Óvodánk kapuja elektromos
zárral felszerelt, melyet a különböző helyiségekből közvetlenül nyithatunk.
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Egyéni arculatunk a környezettudatos nevelés köré épül, szeretnénk, ha a gyermekek
megszeretnék, megismernék és tisztelnék a természetet, megismernék a természet értékeit, az
egészséges életmód alapjait. Célunk sokoldalú, harmonikus fejlődésük elősegítése,
kibontakoztatása, a gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve.
Segítünk abban, hogy minden gyerek képességének megfelelő, számára kedvező tevékenység
által gazdagíthassa személyiségét és a közösséget. Nevelésünket demokratikus óvodai
légkörre építjük, amely gyermekközpontú és aktív részvételen alapul. Csoportjaink között
homogén és vegyes korosztály egyaránt megtalálható. A csoportok nevei is óvodánk
természet közeliségét tükrözik: Mackó, Méhecske, Süni, Nyuszi, Szarvas, Őzike, Mókus,
Róka, Csiga-biga és Bagoly csoport.
A zöldövezeti elhelyezkedésből adódóan a nagy területű, változó felületű (homok, fű,
gumitégla, térkő) udvar biztosítja a gyermekek számára a mindennapi mozgást, levegőzést.
Az intézményben a sokoldalú személyiség fejlődését, az egészséges nevelés megvalósulását
20 óvodapedagógus, 10 dajka, és 3 pedagógiai asszisztens biztosítja. Munkánkat szükség
esetén logopédus és óvodapszichológus segíti. Az óvoda életének zökkenőmentes
megvalósulását, a napi ritmus tartásának biztosítását gazdasági ügyintéző és 3 konyhai
kisegítő valósítja meg.
1997-ben a szülői munkaközösség létrehozta az „Együtt egészségesen” alapítványt, melynek
célja, az óvodánk pedagógiai programjával összhangban a gyermekek sokoldalú és
differenciált fejlesztéséhez a tárgyi eszközök beszerzése és felújítása.
Óvodánk 2014-ben elnyerte a Zöld Óvoda címet.
Honlapunk: www.kutyavari.erd.hu.

ÓFALUSI TAGÓVODA
Óvodánk régi építésű, Érd első községházának épültéből alakították ki, négycsoportos
óvodává . Csoportszobáink bár szűkösek, de otthonosak, családiasak, a dolgozók munkájának
köszönhetően .
Csoportjaink gyermeklétszáma max.22 fő . Óvodánk állandó státuszú gyógypedagógussal és
gyógypedagógiai asszisztenssel rendelkezik. A fejlesztésekhez külön fejlesztőszobák és
tornaszoba áll rendelkezésre.
Sajátos arculatunk az inkluzív pedagógia, a környezettudatos nevelés mellett.
Tágas játszóudvarunkon minden csoport részére biztosítottak a mozgásfejlesztő eszközök.
(Csúszdák, rugós játékok, hinták, egyensúlyozók, homokozók, sőt egy mezítlábas rész is, ez
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különböző anyagokkal (kavics, toboz, háncs, csutka… van feltöltve) A játszóudvaron négy
ivó kút is van.
A környezettudatos nevelés szempontjából a csoportok számára virágos kerteket alakítottunk
ki, valamint egy közös gyógynövénykertet, melyek gondozásában a gyermekek aktívan részt
vesznek.
A „madárszállodánk”, és a „rovarhotelünk”, szintén a gyermekek környezettudatos
magatartásának kialakítását és megalapozását szolgálja. Vannak kihelyezett oduk, melyek
segítségével megfigyelhetik a gyerekek a madarak költését, gondozását.
Óvodánk környezetének helyi adottságait kihasználva óvodai szinten és csoportszinteken is a
nevelési év során többször kirándulunk a gyermekekkel. A közeli Duna-part, Ártéri sziget,
Kakukk-hegy növény és állatvilága megfelelő ismeret- és élményanyagot nyújt a gyermekek
számára a közvetlen úton történő tapasztalatszerzéshez A Jeles napokat is kirándulásokhoz
kötjük.(Madarak fák napja, Víz Világnapja…)
Távolabbi kirándulásokat évente 2-3 alkalommal szervezünk melyek pályázathoz kötöttek,
ezzel is csökkentve a szülők számára az anyagi vonzatot.
A nevelési év során többször tartunk nyitott napokat, melyeken az érdeklődők betekintést
nyerhetnek óvodánk életébe.
Havi rendszerességgel szervezünk különböző kulturális előadásokat a gyermek számára.
A szereplési meghívásokat örömmel vesszük, melyre gyermekeink lelkesedéssel készülnek. A
városi rendezvényeken, településünk helyi hagyományain gyermekeink évek óta tartalmas
műsorral szerepelnek.
Dokumentációs tevékenységünket egy számítógép , két laptop,
lejátszók,

diapozitív vetítő segítik.

tornaszerek,

terápiás eszközök

eszköztárunkat,

mely

minden

projektor valamint CD

A gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök

,

rendelkezésre állnak. Az alapítvány évek óta fejleszti
csoportban

megfelelő.

Folyamatosan

fejlesztjük

a

szakkönyvkészletünket.
2014 óta az udvarunkon lévő külön épületben történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
egyéni fejlesztése, valamint a logopédiai terápia. Itt található egy tornaszoba, amit a csoportok
napi váltásban használnak a testnevelés foglalkozásokon.
Az óvodánk mindennapjairól információt szerezhetnek a www.hetszinviragovi–gportal.hu
honlapról.
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TÁLLYA TAGÓVODA
Óvodánk Érd kertvárosi részében, Érd-ligeten található. Érd első óvodái közé tartozik.
Jelenlegi épületünket 1966-ban vettük birtokba. Családi házból alakították át, s ez egyedi
hangulatot kölcsönöz az épületnek, a családiasság, otthonosság érzetét kelti.
Intézményünk 72 férőhellyel rendelkezik. Csoportjaink vegyes életkorúak, a KisrókaMéhecske és a Süni nevet kapták.
Az épület adottságaiból következik, hogy a kiszolgáló helyiségeink szűkösek, és nem felelnek
meg az elvárható követelményeknek. Mindhárom csoport egy mosdóhelyiségen osztozik.
Gyermeköltözőnk a folyosón található. Kisméretű szertárunkban tároljuk a tornaeszközöket,
és az egyre bővülő közös fejlesztőjátékainkat. Tornaszoba és logopédiai szoba kialakítására
sajnos nincs lehetőségünk, így az irodában történnek a logopédiai foglalkozások.
A mozgásfejlesztést jó idő esetén az udvaron, egyébként a csoportszobákban végezzük,
melyhez bordásfal, Greiswald , és sokféle tornaszer áll a rendelkezésünkre.
Csoportszobáink 40m2 alapterületűek. Berendezésük esztétikus, és a gyermekek igénye
szerint való. Udvarunk két részből áll. Egy kisebb és egy nagyobb játszóudvarból. Mindkettő
gumitéglával borított, és korszerű szabványnak megfelelő mozgásfejlesztő játékokkal
felszerelt. Óvodánk egy nagyobb füves játszóudvarral is rendelkezik melyet pár perces sétával
érünk el. Itt veteményeskertet is kialakítottunk.
Óvodánk játékkészlete, és a személyiségfejlesztéshez szükséges eszköztára minden évben
bővül alapítványunk támogatásával.(Együtt Egészségesen Alapítvány).
Óvodánkban az egészséges életmódra nevelés hangsúlyos szerepet kap Pedagógiai
munkánkkal igyekszünk elősegíteni a gyermekek kiegyensúlyozott testi lelki szellemi
fejlesztésével

a

boldog

gyermekkor

megélését.

Feladatunknak

tekintjük

minden

kisgyermekben meglátni a jót, erősíteni pozitív tulajdonságait, s önnön képességeihez mérten
fejleszteni.
Mottónk:
” A test, a lélek, a környezet harmóniája! „

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA
Óvodánk a város központjához közel, szép és nyugodt környezetben, családi házak között
található. Az épület maga is családi ház jellegű, régi, vályogból épült, mely 2019-ben
nagyobb felújításon esett át. Tágas udvarunk fákkal, bokrokkal, virágokkal tarkított.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több időt szabad levegőn töltsenek, így nagy
hangsúlyt fektetünk az udvar gondozására, szépítésére, az udvari játékok, eszközök
12

tárházának fejlesztésére, bővítésére. Több asztal és pad is található kint, így alkalmunk van a
szabadban változatos kézműves foglalkozások megszervezésére is, ezzel főként a nyári
időszakot tudjuk színesebbé, érdekesebbé tenni a gyermekek számára.
Környezeti adottságainkat kihasználva egyik legfontosabb célunk, hogy a gyermekek
megismerjék és megszeressék a kerti munkát, a növénygondozással járó tennivalókat,
közelebbről megismerkedjenek az óvoda udvarán fellelhető élőlényekkel. Minden csoportnak
kis veteményes kertet alakítunk ki, melyben kora tavasszal frissen fogyasztható zöldségeket
termesztünk. A gyermekek megismerkednek a növények gondozásának módjával, a
szerszámok (kapa, gereblye, ásó) használatával. Óvodánk arculatát is ezek alapján
választottuk „KERTBARÁT” óvodának. Az udvari tevékenységek teret biztosítanak a
természeti környezetünk megszerettetésére, annak megóvására kész gyermeki szemléletmód
kialakítására.
Az épületben négy csoportszoba található, ezek viszonylag kisméretűek, így a bútorok
elrendezésével, világos falszínekkel, derűt árasztó dekorációkkal, kiegészítőkkel igyekszünk
optikailag növelni a teret. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket, biztonságot nyújtó, vidám
légkör fogadja minden egyes nap, és úgy gondoljuk, hogy ehhez elengedhetetlen, hogy a
dolgozók is jól érezzék magukat.
Munkánkat

segíti

az

óvoda

alapítványa,

melynek

segítségével

a

tornaeszközök,

fejlesztőjátékok, szakkönyvek tárházát tudjuk bővíteni.

13

Hitvallásunk

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének
igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. A pedagógusnak új művészetet
kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt
azokhoz az eszközökhöz, amelyre akkori fejlődése fokán szüksége van.”
(Maria Montessori)
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2. GYERMEKKÉPÜNK, NEVELÉSFILOZÓFIÁNK
Az érdi KINCSES ÓVODA a közoktatás hálózat részeként, biztosítja az óvodai nevelés
alapellátását. Feladatunknak tekintjük a gyermekek sokoldalú nevelését, készség és
képességfejlesztését a családi nevelés kiegészítéseként, a gyermekeket megillető jogok, az ő
mindenek

feletti

érdekeit

szem

előtt

tartva.

Az

egyenlő

hozzáférés

biztosítása

nélkülözhetetlen, melynek eredményeképpen gyermekeink alkalmassá válnak arra, hogy az
iskolai tanulmányaikat megkezdhessék.
Gyermekeink szabad, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiségek és
szociális lények, ezért joguk van a sajátos ütemű fejlődéshez.
Befogadóak vagyunk, elfogadjuk a gyermekek közti különbözőségeket, értékeljük az eltérő,
szokatlan egyéni megoldásokat. Bátorítjuk a gyermekeket új utak keresésére. Biztosítjuk a
fejlődéshez szükséges legoptimálisabb környezetet, az egyenlő hozzáférés lehetőségét, az
önfeledt sokoldalú megtapasztaltatás lehetőségével. Tiszteletben tartjuk a gyermekek haladási
tempóját egyéni, más-más ütemű érését.
A gyermeki személyiség aktuális fejlődési állapotának feltérképezése után kiemelt feladatunk
a szeretetteljes, természetes fejlődés segítése, tudatos, tervszerű nevelőmunkával.
A fejlődés segítése azt jelenti, hogy


a gyermeki fejlődés egyenetlenségeit, hiányosságait pótoljuk, korrigáljuk,



az elért fejlődési eredményeket megerősítjük,



lehetővé tesszük a fejlődésben való továbblépést.

A gyermekek fejlődésének elősegítését az óvodai nevelés rendszerén belül az óvodai élet
tevékenységrendszerében kívánjuk megvalósítani úgy, hogy minden körülmények között
igazodunk

a

gyermekek

személyiségéhez,

elősegítjük

személyiségüknek

teljes

kibontakozását. Kiemelt szerepet szánunk a szabad játéknak, játékos módszereknek, játékos
tevékenységeknek. Ezen belül valósítjuk meg az anyanyelvi, értelmi nevelés feladatait is , a
személyiségformálást, képességfejlesztést a hagyományos tevékenységi területek komplex
értelmezésével, akár spontán játékos formában.
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3. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI
„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Azt, hogy hogyan éljek, mit
tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb
érték, az óvodában azonban annál inkább.
Íme amit ott tanultam:


ossz meg mindent másokkal



ne csalj a játékban



ne bántsd a másikat



mindent oda tegyél vissza ahonnét elvetted



rakj rendet magad után



ne vedd el másét



kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál



evés előtt moss kezet



húzd le a vécét



a frissen sült sütemény és a hideg tej tápláló



élj mértékkel



mindennap tanulj



gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset



délutánonként szundíts egyet



a nagyvilágban óvatosan közlekedj



fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól



ismerd fel a csodát”
(Robert Fulghum)

1./

Az értékek közvetítésére való törekvés: Nevelésünk egyik alapfeladata az értékek

közvetítése, felfedeztetése, értékteremtés, hazaszeretetre nevelés. Értéknek tekintjük mind a
gyermekek, az ő szüleik, munkatársaink, személyes, de társadalmunk értékeit is. Tudjuk, hogy
kötelességeink és jogaink egységet kell, hogy alkossanak.

Értéknek tekintjük az életet,

egészséget, szeretetet, tiszteletet, a humanisztikus értékeket, a munkát, tudást. Az ember által
teremtett mesterséges-épített környezet mellett a természeti környezetet, benne az állat és
növényvilág életét.
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Legfőképpen azokat az értékeket részesítjük előnyben, amelyek alkalmassá teszik a
gyermekeinket arra, hogy életüket majd alkotó módon éljék.
Igyekszünk a társadalmi elvárásoknak megfelelően új értékeket felismerni, és meglátni azokat
is amik időtállóak, amelyek a ránk bízott gyermekek fejlődésében tartósan értékessé válnak.
Fontos számunkra az élet tisztelete, a haza szeretete, a hagyományok őrzése, azok átmentése a
jövőbe, a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a fenntartható életre való
környezettudatos nevelés, környezeti értékeink óvása, védelme.
2./ Családorientált nevelésre törekvés: Nevelőmunkánk alapja a gyermekközpontú és
családorientált szemlélet. Tudomásul vesszük és tiszteletben tarjuk a szülők elsődleges jogait
a gyermeknevelésben és ebben a legjobb szakmai tudásunk szerint, kölcsönös tiszteleten
alapuló partneri módon segítjük őket. Ennek megfelelően az óvodánk a családi nevelést
segítő, kiegészítő feladatokat lát el, felerősíti a család helyét, kötelességérzetét, értékteremtő
képességét, mert hangsúlyozza a család pótolhatatlanságát, a gyermeknevelésben betöltött
alapvető szerepét.. Biztosítjuk a migráns gyermekeknek óvodai nevelésünkben az
önazonosság megőrzését, ápolását és az integráció lehetőségét.
3./ Gyermekközpontúságra törekvés: A gyermek a legfőbb érték, személyiségének
központba állítása, a gyermeki jogok tiszteletben tartása, a bizalom hangsúlyozása a nevelési,
fejlesztési folyamatban elképzelhetetlen számunkra.
Fontos, hogy gyermekeink az óvodapedagógusainkban, az óvodában dolgozókban, ha kell
társra, természetes támaszra találjanak. Óvodánk minden dolgozója munkája során a
gyermekek mindenek feletti érdekeit helyezi előtérbe.
4./

Nevelésközpontúságra

törekvés:

Hangsúlyozzuk

a

szabad

játék,

a

nevelés

elsődlegességét a kényszerű, direkt oktatással szemben. Pedagógiai kultúránk jellemzője az
elfogadás, a bizalom, szeretet, empátia, az egyéni sajátosságoknak, fejlettségnek és az
életkornak megfelelő követelmények támasztása.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében gondoskodunk az
önazonosság megőrzéséről, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségéről, az
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelméről.
5./ Fejlődésközpontúságra törekvés: A gyermekek optimális fejlődésének közösségben
történő egyéni fejlesztését a módszerek, eljárások egyénre szabottságának biztosításával,
valamint az egyéni és életkori sajátosságok, képességek figyelembevételével valósítjuk meg.
Törekszünk arra, hogy gyermekeinket féltő, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonságos
környezet vegye körül. A fejlesztés sohasem a pillanatnyilag adottra, hanem a legközelebbi
fejlődési zónára kell, hogy irányuljon. Kihangsúlyozzuk az egyéni, differenciált bánásmód
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szükségességét a személyes kapcsolatok alakulásában. Kiemelt célunknak tekintjük a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését és a tehetséggondozást is.
6./

Kompetenciák fejlesztésére való törekvés: A hazai óvodai nevelésünkben történő

változások

szükségessé

teszik,

tevékenységünkben a kompetencia,

hogy

kiemelt

szerepet

kapjon

nevelő,

oktató

a képességek, készségek, az alkalmazásképes tudás

fejlesztésére való törekvés. Feladatunk az alapkészségek alakítása, fejlesztése, az egyéni
különbözőségek

figyelembevételével.

Célunk,

hogy

gyermekeink

életkoruknak

és

életritmusuknak megfelelően jussanak tapasztalatokhoz, ismeretekhez, az egyéni bánásmód
megvalósítására törekedve.
7./ Együttműködés kialakítására törekvés: A gyermekkori fejlődés kérdésében minden
kompetens szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartjuk.
Ösztönözzük az együttműködések kialakítását minden olyan szervezettel, szolgálattal melyek
a szülőket is támogatja, a gyermekeknek pedig szolgáltatásokat biztosít. Fontos számunkra,
hogy a szülők is tudják, hogy óvodánk a családi nevelés kiegészítőjeként van jelen a
gyermekek életében. Fontos számunkra, hogy gyermekeink óvodánkban jól érezzék magukat,
fejlődjenek egyéni képességeikhez, érdeklődésükhöz képest a legjobban, a szüleik pedig
bízzanak bennünk és tudják gyermekük jó helyen van. Alapvető célunk, hogy a szülőkkel
együttműködve ideális -„ahová szeretünk járni, ahol jó lenni” életteret alakítsunk ki.
8./ Szakmai igényességre törekvés: Pedagógiai hitvallásunk az azonos értékek elfogadásán
alapul. A változó világ elvárásaihoz alkalmazkodva, a szakmai igényességet szem előtt tartva
igyekszünk munkánkat végezni.
„Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni!” (Lord Chesterfield)
Törekvésünk, hogy óvodánk minden pedagógusa azonosuljon az (LLL) Lifelong learning, az
egész életen át tartó tanulás filozófiájával.
Az óvodában töltött 3-4 évet az egész életen át tartó tanulási folyamat kezdetének, alapjának
tekintjük. Éppen ezért kulcsfontosságú szerepet tulajdonítunk annak is, (saját önképzésünkön
túl) hogy minden gyermek nyitott maradjon a világra, örömét lelje saját tudásában,
képességeiben.
A tagóvodák arculatát, egyéni sajátosságait, értékteremtő nevelési megoldásaikat, nevelési
specifikumait,

a

Módszertani

Segédanyagok

tartalmazzák

(1.sz.

függelék).
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4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE, CÉLJA,
FELADATAI
NEVELÉSI CÉLUNK
Olyan kompetens személyiség alakítása, komplex fejlesztése az erkölcsi, szociális, értelmi, verbális és
testi képességek által, amelyek egyben megalapozzák a kudarc nélküli iskolai tanulás megkezdését is.
Nagy figyelmet szentelve az értékek közvetítésére, az esetleges hátrányok csökkentésére, a tehetség
kibontakoztatására, az egyéni sajátosságok az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

NEVELÉSI FELADATOK
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS
ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS

NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KRITÉRIUMAI
EGYÜTTNEVELÉS
EGYÉNI BÁNÁSMÓD
TANULÁSI NEHÉZSÉGEK MEGELŐZÉSE
INTEGRÁCIÓ

A GYERMEKEK
TEVÉKENYSÉGFORMÁI:

A

JÁTÉK
KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI- EMBERITÁRGYI VISZONYAI
KÖRNYEZETÜNK FORMAI-MENNYISÉGITÉRI VISZONYAI
VERSELÉS, MESÉLÉS
ANYANYELVI NEVELÉS
ÉNEK,ZENE,ÉNEKES JÁTÉK,
GYERMEKTÁNC
FEJLŐDÉS VÁRHATÓ
EREDMÉNYEI,
RAJZOLÁS,FESTÉS, MINTÁZÁS,
SIKERKRITÉRIUMAI
KÉZIMUNKA
MOZGÁS
MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ
TANULÁS
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4.1.

NEVELÉSI CÉLUNK

Olyan kompetens személyiség alakítása, komplex fejlesztése az erkölcsi, szociális,
értelmi, verbális, lelki és testi képességek által, amelyek egyben megalapozzák a kudarc
nélküli iskolai tanulás megkezdését is. Nagy figyelmet szentelve az értékek
közvetítésére, az esetleges hátrányok csökkentésére, a tehetség kibontakoztatására, az
egyéni sajátosságok az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban komplex nevelés folyik. Célunk, a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság
ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása,
fenntartása.
A normákhoz való alkalmazkodást szokásrendszerek kialakításával kívánjuk kialakítani a
gyermekek viselkedésben, magatartásban.
Nevelési célunk megvalósításában általános feladataink:
-

nyitott, rugalmas, egyéni szükségletekhez, sajátosságokhoz, fejlődési ütemhez igazodó

-

óvodai rendszer kialakítása

-

szoros, bizalmi alapokra épülő együttműködés kialakítása a családokkal

-

a családi és az óvodai nevelés erőteljesebb összehangolása, egymás felé közelítése

-

szélesebb, sokoldalúbb információnyújtás a szülőknek a gyermeki fejlődésről,
általános nevelésről, nevelési módszerekről

-

a gyermeki személyiség feltérképezése (kiinduló állapot rögzítése, nyomon követése,

-

fejlesztése)

-

tradicionális értékek megalapozása, az új értékek felismerése

-

az ízlésformálás megjelenése az óvodai élet mindennapjaiban, a természetben, a tárgyi
társadalmi környezetben egyaránt.

-

integrációs stratégia kialakítása, megvalósítása
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4.2.

NEVELÉSI FELADATAINK

Nevelési céljaink elérése érdekében óvodai nevelőmunkánkban az alábbi feladatokat
valósítjuk meg.
-

Egészséges életmód alakítása

-

Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés

-

Anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

melyeket a
-

Gondozás, nevelés

-

Játék

-

Munka jellegű tevékenységek

-

Játékos tanulás egységes folyamatába építünk
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4.2.1.EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek
testi fejlődésének elősegítése kiemelt jelentőségű. Nevelésünk feladatai:
-

a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;

-

a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;

-

testi képességek fejlődésének segítése;

-

a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;

-

az egészséges életmód, a testápolás, az egészséges étkezés, az öltözködés, a pihenés,
a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;

-

a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
o környezet biztosítása;

-

a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
o környezettudatos magatartás megalapozása;

-

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása,
szükség esetén szakemberek bevonásával, a szülőkkel együttműködve

Célja: a szervezet védelme, edzése, óvása, az egészség megőrzése, az egészséges fejlődés
biztosítása, a testi képességek kibontakoztatása, a mozgáskészség fejlesztése, a teljes testilelki jóllét állandó jelenléte, az egészséges életvitel igényének kialakítása és a
környezettudatos magatartás megalapozása óvodásainkban.

Gondozás, testi szükségletek, mozgásigény kielégítése
Az óvoda és a család gondozási szokásait összehangoljuk, azonos elvek betartását várjuk el.
Az óvodánkba érkező új gyermekekről az Anamnézis lapból tájékozódunk otthoni
neveléséről, szokásrendszeréről, a család által képviselt értékekről.
A gyermekek önálló testápolási (tisztálkodás, fésülködés, fogmosás), étkezési, öltözködési
szokásainak szintjét az óvodába lépéstől kezdve figyelemmel kísérjük és fejlesztjük.
A helyes szokások kialakításában óvodapedagógusok, dajka, pedagógiai asszisztens együtt
végezzük a teendőket. A szokásrendszerek tudatos kialakításával, azok betartatásával segítjük
gyermekeinkben a szokásrendszerek rögzülését, érzelmi biztonságuk erősítését.
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Étkezés
A gyermekek a napi háromszori étkezéssel a tápanyagszükségletük háromnegyed részét itt az
óvodában kapják meg. Az étkezési időt (napirendet) úgy alakítottuk, hogy az étkezésekre
mindig azonos időpontban, minél kevesebb várakozási idővel kerüljön sor.
Étkezés, szokáskialakítás:
-

Hangsúlyozzuk az egészséges ételek, italok fogyasztásának fontosságát

-

Törekszünk arra, hogy gyermekeink minél több vitamindús ételt fogyasszanak.

-

Biztatjuk gyermekeinket az étel megfelelő idejű rágására, harapására.

-

Orvosi javaslatra biztosítjuk az egyéni, diétás étrendet.

-

A tízórai, esetleg uzsonna óvodapedagógusaink egyéni meggyőződésétől függően
folyamatosan vagy együtt, az ebédelés közösen történik

-

Elvárjuk a mindenkori esztétikus terítő, szalvéta, kanál, villa, nagycsoportban kés
használatát

-

A különböző fogásokhoz megfelelő eszközöket használunk

-

A nap egészében biztosítjuk a folyadék beviteli lehetőséget, elsősorban vizet

-

Toleráljuk

az

esetleges

étvágytalanságot,

válogatást.

Nem

kényszerítjük

a

gyermekeket az ételek elfogyasztására eldönthetik, hogy elfogyasztják, vagy sem de
mindenképpen ösztönözzük őket az étel megkóstolására
-

Étkezések előtt kötelező mosdóhasználattal szoktatjuk a gyermekeket ahhoz, hogy
tiszta kézzel, szükségleteiket elvégezve üljenek le étkezni

-

A kulturált étkezésre szoktatjuk a gyermekeket (helyes testtartás, csendes, halk beszéd,
eszközök megfelelő használata, csukott szájjal rágás, esztétikus asztalrend igényének
alakítása, szalvéta helyes használata, étkezés közbeni udvariassági formák elsajátítása,
alkalmazása).

Testápolás:
Testápolás, szokáskialakítás:
-

A testápolási szokások, szükségletek elvégzése során törekszünk az intimitás
biztosítására

-

A szokáskialakítás során fontosnak tarjuk, hogy:
-

A családi és az óvodai szokások összehangolása azonos elvek alapján történjen

-

Különös gonddal védjük a gyermekek érzékszerveit
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-

A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, hajápoláshoz, az orr tisztántartásához, a toalett
használatához olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekek fokozatosan
önállóan végezhessék ezeket a teendőket

Öltözködés:
Öltözködés, szokáskialakítás:
-

A csoportban, illetve az udvaron is a gyermekek igényének (illetve az időjárás
tényezőinek) megfelelően, önállóan le-fel vehetik a ruhadarabjaikat. Ennek érdekében,
biztosítjuk az udvaron is a ruhadarabok megfelelő elhelyezését

-

Hangsúlyozzuk a réteges öltözködés fontosságát

-

Felhívjuk a szülők figyelmét a kényelmes gyermeki ruházat, lábbeli fontosságára.

-

Az öltözködés gyakorlására elegendő időt biztosítunk

-

A szülőkkel kölcsönös együttműködés során kívánjuk elérni, hogy a változó
időjárásnak megfelelő ruházatot biztosítsanak a gyerekeknek az udvari tartózkodáshoz

Alvás, pihenés:
Pihenés, szokáskialakítás:
-

Megteremtjük a nyugodt pihenést, elalvást segítő feltételeket, (szellőztetés), légkört, a
mese, esetleg halk relaxációs

zene,

kedvenc plüss „alvóka”, rongyocska

biztosításával
-

Figyelembe vesszük a különböző alvásigényeket

-

Biztosítjuk

a nyugodt pihenés lehetőségét a csend és a bizonyos bezártság

megteremtésével
A környezet rendje:
A személyi higiénia mellett fontos kialakítani a gyermekeinkben a környezetük rendjével,
tisztaságával kapcsolatos igényüket is.
Az egészséges életmódra nevelés fontos része a szűkebb és tágabb környezetünk rendben és
tisztán tartása. Gyermekeink megtanulják

az

óvodában, hogy környezetünket (a

csoportszobát, a közös helyiségeket, az udvart, a természetet, saját ruháikat) tisztán tartjuk,
védjük.
Megtanítjuk a gyermekeknek, hogy feleslegesen nem pazaroljuk a vizet, megtanítjuk a
hulladékkezelés módját.
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Az egészséges környezet fenntartása érdekében napi, heti, negyedéves, éves takarítást
végeznek az óvoda dajkái.
Mozgás:
A mindennapi mozgás nélkülözhetetlen eleme óvodai életüknek. Biztosítjuk, hogy a
gyermekek szabadon, mozgásszükségletüknek megfelelően mozogjanak, tevékenykedjenek az
óvodában. Az udvaron eltöltött szabadjáték során törekszünk a tartalmas, sokszínű
mozgásformák gyakorlására.
Célunk:
-

gyermekeink minél sokrétűbb mozgásformákkal ismerkedjenek meg

-

a mozgás öröm legyen számukra

-

változatos tevékenységek során valósuljon meg a mozgás kötött és kötetlen formában

Mozgás, szokáskialakítás:
-

a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálják a heti kötelezően szervezett testnevelés
tevékenységek

-

a rendszeres séták

-

alkalomszerű kirándulások (lehetőség szerint évszakonként)

-

mindennapos mozgás

-

szabadidős mozgásos játékok

Gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása
A gyermekek egészséges életmódját a mindennapi edzéssel, légfürdő, napfürdővel biztosítjuk.
Ezért az időjárástól és egyéb szervezett tevékenységünktől függően a lehető legtöbb időt a
szabadban tartózkodással biztosítjuk.
-

Az óvodában megbetegedett gyermekeket ápoljuk, míg szülei meg nem érkeznek érte
(a szülőt értesítjük, ha szükséges orvost hívunk)

-

Csak egészséges, gyógyult gyerekeket fogadunk megbetegedés után, melyet orvosi
igazolással köteles igazolni a szülő.

-

A fertőzések terjedését igyekszünk gátolni, a gyermekcsoportokban, mosdókban, az
óvoda épületének minden helyiségében, a rendszeres takarítással, fertőtlenítéssel.

-

A szervezett mozgásos tevékenységekbe beépülő gyakori rövid prevenciós
gyakorlatokkal segítjük a deformitások megelőzését.
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Egészségvédelem szokáskialakítás:
-

Szabad levegőn való tartózkodásra szoktatás

-

Az időjárásnak megfelelő öltözködésre szoktatás

-

A rendszeres tisztálkodásra szoktatás

-

Megfelelő, egészséges táplálkozásra szoktatás

-

Megfelelő és elegendő folyadékmennyiség elfogyasztására szoktatás

-

Rendszeres mozgáshoz szoktatás

A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
-

A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás
nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek

-

Zsebkendőjüket önállóan használják

-

Kulturáltan étkeznek, viselkednek.

-

Készségszinten használják az evőeszközöket

-

Teljesen önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek

-

Környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.

-

Önállóan használják a mosdót

-

Ügyelnek saját külsőjükre, melyben jelenjen meg a szépre, ízlésesre törekvés

-

Ismerik az alapvető

udvariassági, viselkedési formákat étkezés, gondozási

tevékenységek végzése közben

Feladata:
-

a rendszeresség, rendszeres életritmus, megfelelő napirend kialakítása

-

a megfelelő bioritmus váltakozásának kialakítása

-

a helyes tisztálkodási és táplálkozási szokások megalapozása, az öltözködés, betegség
megelőzés, az egészség megőrzés szokásainak alakítása

-

biztonságos, szeretetteljes légkör biztosítása

-

gyermekeink idegrendszerének óvása a lelki károsodásoktól

-

a megváltozott fizikai, testi, szellemi képességek felmérése, javítása, korrekciója

-

a felfokozott mozgásigény kielégítése

-

a gyermekvédelmi feladatokon belül a kulturált életkörülményekhez való segítségadás

-

az egészséges táplálkozás

-

a mindennapos testmozgás
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-

a testi-lelki egészség fejlesztése

-

a viselkedési függőségek megelőzése

-

a bántalmazás megelőzése

-

a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás

-

a személyi higiéné alakítása

-

sokoldalú tevékenységek lehetőségének megadása

-

egészséges személyiségformálás, a testi-lelki összhatás fejlesztése

Feltétele:
-

a gyermekek fejlődéséhez: szükséges, esztétikus, praktikus helyiségek, egészséges
óvodai környezet

-

a gyermekek méreteihez igazított bútorok, eszközök biztosítása

-

saját jellel ellátott
-

fogkefe

-

törölköző

-

fésű (lehetőség szerint)

-

ágynemű

-

megfelelő, elegendő játszóruházat, váltóruha a szabadban tartózkodáshoz
szükséges, évszaknak, időjárásnak megfelelő ruházat

-

váltócipő

Az óvodapedagógus feladatai:
- gondozás, testi szükségletek kielégítése, testi fejlődés elősegítése
- gyermekek egészségének védelme, óvása, megőrzése,
- a gyermeki mozgásigény kielégítése, edzettségének biztosítása
- a gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése
-

a

bármilyen

bevonásával[W1][W2]

képességében

akadályozott

gyermekek

segítése

szakemberek

prevenciós és korrekciós, habilitációs, rehabilitációs feladatok

ellátására.
- az egészséges életmód iránti igény kialakítása
- egészséges életvitel alakítása
- egészséges életmód szokásainak megalapozása
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Prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok
A prevencióban, kisebb testi, lelki rendellenességek felismerésében, korrekciójában nagy
szerepünk van, melyek beépülnek mindennapjainkba, az óvodai gondozási és gyermeki
tevékenységekbe (tisztálkodás, mozgás, kommunikáció, érzelmi nevelés stb).
A súlyosabb korrekciós testi, lelki nevelési feladatok kezelésére szakembereket vonunk be,
mint logopédus, pszichológus, orvos, gyógytornász, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus.
Az Ovizsaru programban való esetleges részvétel esetén gyermekeink életkori
sajátosságaiknak megfelelő módon kapnak felkészítést, tájékoztatást a biztonságos és helyes
viselkedésformákat illetően.
Egészségfejlesztés
Minden gyermeknek joga van az egészséghez és a biztonsághoz.
Óvodai nevelésünk az egészség fogalmának anatómiai

meghatározói mellett

szociális

tényezőket is figyelembe veszi. Igyekszünk gyermekeinkben az egészségük védelmét és
karbantartását megsegítő képességeiket fejleszteni. Ez a

fejlesztés a mi egészség

pedagógiánk.
Mindennapi életünkben, személyes példamutatásunkkal igyekszünk erősíteni a különböző
élethelyzetekben a testi-lelki edzettséget. Fontos feladat számunkra, hogy mintánk óvodásaink
egészségvédő képességét, alakítsa, továbbá attitűddé váljék számunkra az egészségvédő
magatartás.
Egészségfejlesztő munkánk során figyelembe vesszük gyermekeink biológiai, társadalmi,
egyéni, életkori sajátosságait.
Egészségmegóvás:
-

dohányzásmentes környezet kialakítása - modell, minta nyújtás

-

bántalmazás, erőszak mellőzése

-

gyermekvédelem fokozottabb jelenléte

-

szociális segítő szorosabb kapcsolattartás az óvodai szociális segítővel

Feltétele:
-

azoknak az

alapképességeknek az elsajátíttatása, amelyek az egészséget védik,

fejlesztik, ha kell korrigálják
-

az egészségvédő és egészségfejlesztő magatartás elérése

-

a szülők egészség kulturáltsága

-

az egészséges táplálkozás
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Az óvodapedagógus feladatai:
- az egészség védelmének és karbantartásának megtanítása
- gyermekeink egészségi állapotának kedvező irányú változásának előidézése
- az óvodapedagógus és az egészségügyi szolgálatok együttműködése
- egészségfejlesztő tevékenységek beolvasztása gyermekeink mindennapjaiba
- kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének

nyomon

követése
Az egészségfejlesztés főbb célkitűzései
Célunk, hogy óvodánkban olyan programokat tudjunk megvalósítani a családokkal együtt
mely hozzájárul az egészségtudatos magatartás kialakulásához és ezáltal jobb egészségi
állapotot és jobb életminőség elérését segíti elő.
Fontosnak tartjuk az elsősegélynyújtás, baleset megelőzés, módjának ismeretét mely játékos
formában hívja fel a gyermekek figyelmét a legfontosabb veszélyforrásokra.

Illetve

megerősíti a baleset megelőzéssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
Minden tagóvodánkban kiemelt szerepet kap az egészséges életmód szokásainak alakítása és
vannak már jól működő hagyományaink. (egészségnap, egészséghét, mozgással, sportolással
kapcsolatos programok).
Az egészséges életmódra nevelés keretében megtanítjuk óvodásainknak a helyes életviteli
szokásokat. Prevenciónk az egészséges életvitelhez szükséges ismeretek, minták átadásából
és készség-képességfejlesztésből áll.
Az óvodapedagógus szerepe az egészségnevelésben
- példamutató életmód
- minta és hiteles közvetítés
- erkölcsi értékek átadása
- az óvoda mint pozitív élettér megteremtése
- megfelelő életvitel és napirend alakítása

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a
környezettudatos magatartás megalapozása
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Gyermekeink egészségi állapotát a genetikai és demográfiai adottságokon túl számos egyéb
tényezők alakítják, így

a környezeti tényezők, hatások is. Fontos feladatunk a

fenntarthatóság, a környezettudatos magatartásmód megvalósulásához szükséges attitűdök,
szokások

megalapozása. Célja a környezetre figyelő magatartásformák és szokások

kialakítása, az élő és élettelen környezetünk megismerésére, alakítására, védelmére, a
környezetet károsító jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre való
felkészítés.
Fontos a szűkebb és tágabb környezetünk, kulturális és természeti értékeink megismertetése,
megszerettetése és annak megóvására való nevelés.
Hiszünk óvodánk szellemiségének közösségi szemléletformáló erejében, rajtuk keresztül
szüleik szemléletmódjának alakításában is.
A környezettudatos magatartás alakítása
-

Értékeket közvetítünk

-

A létezés csodájának elismerése, az élet szeretete, tisztelete a külső, belső világ
összekapcsolása motiváló erőnk

-

Igyekszünk a természet törvényeivel harmonizáló magatartást tanúsítani

-

Törekszünk mintát adni a mértékletes, önkorlátozó fogyasztásra

-

Felhívjuk gyermekeink figyelmét a természet erőforrásainak kíméletére

Környezet tudatosság, fenntarthatóság:
-

szelektív hulladékgyűjtés (előadók hívása pl Öko Panna és Öko Palkó kalandjait
bemutató színházi előadás)

-

lehetőség szerint komposztáló telepítése, használata
zöldség maradékok,

lehullót levelek, gyümölcs,

lenyírt fű gyűjtése, majd újbóli felhasználása, lebomlás

megfigyeltetése)
-

a hulladékképződést minimális szintre próbáljuk csökkenteni

-

újrahasznosítás (komposztálás, maradék anyagok újra felhasználása)

-

tiszteljük és óvjuk a természetet

-

„konyhakert” kialakítás lehetőség szerint a tagóvodáinkban

-

lehetőség szerint a Zöld óvoda programba kapcsolódás

-

lehetőség szerint a Madárbarát óvoda programba kapcsolódás
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„Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak !”
Az óvodapedagógus feladatai:
- A jelen szükségleteit anélkül kielégíteni, hogy a jövő szükségleteit ne csorbítsuk
- A helyes gondolkodásmód, életmód, a szokásrendszer alakítása
- A természet szeretetére nevelés, az elődeink általi társadalmi értékek megóvására törekvés
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4.2.2. ÉRZELMI ERKÖLCSI ÉS ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI
NEVELÉS
Célja: az érzelmi biztonságot nyújtó, állandó, hagyományos erkölcsi értékrendet követő
esetleg újat teremtő, szeretetteljes, családias légkör megteremtése a beszoktatástól az
óvodáskor végéig.
Az érzelmi nevelés óvodai nevelésünk alapvető kerete, ezért a gyermekek óvodába
érkezésétől hazamenésig fontos szerepet kap a nap minden percében, pillanatában.
Arra törekszünk, hogy a gyermekeket az óvodába lépéstől kezdve pozitív érzelmi hatások
érjék úgy az óvodapedagógus-gyermek, nevelő oktató munkát közvetlenül segítő-gyermek,
mint a gyermek-gyermek kapcsolatban.
Az erkölcsi nevelésünk gyermekeink közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek,
normarendszerüknek, gondolkodás és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. Fontos
számunkra az értékek közvetítése, az erkölcsi érzékek fejlesztése,

alkalmazása a

mindennapokban.
A közösségi nevelés

gyermekeink életének céltudatos megszervezésével történik. A

szervezéssel alakítjuk ki a gyermekek életének rendjét, ritmusát, időbeosztását. A közösségi
élet szervezeti keretét a napirend biztosítja, mely elősegíti a gyermekek egészséges, tevékeny
életét, a közösségi élet fejlődését. A közösségi élet tartalmát a különféle tevékenységek és az
ezeket kísérő élmények alkotják. Minden tevékenységet úgy szerveznünk, hogy az erősítse az
együvé tartozás érzését.
Feltétele:
-

állandó óvodapedagógusok, nevelő oktató munkát közvetlenül segítők jelenléte az
óvodai évek alatt a csoportokban

-

óvodapedagógus-szülők mintaértékű erkölcsi, érzelmi, együttműködési kapcsolata

-

az óvodapedagógusok,

nevelő oktató munkát közvetlenül segítők mintaértékű

viselkedése a társas érintkezésekben
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-

az óvodapedagógus-dajka-pedagógiai asszisztens-gyermekek közti meghitt, segítő
kapcsolat, testközelség megléte, pozitív érzelmi töltés jellemezze

-

biztonságos, érzelmi légkör, állandó értékrendet nyújtó, barátságos környezet

-

a felnőttek gyermekszerető viselkedése, mintaszerű kommunikációja

-

sok közös élményen alapuló óvodai élet megszervezése, közös tevékenységek

Az óvodapedagógus feladatai:
-

a gyermekek érzelmi biztonságának, érzelmi kiegyensúlyozottságának megteremtése

-

a gyermekek zavartalan lelki fejlődésének biztosítása

-

a csoportban a nyugodt, kiegyensúlyozott érzelmi légkör megteremtése

-

a beszoktatás megkönnyítése, körültekintő megszervezése

-

az erkölcsi normák és követelmények megalapozása

-

a közösség iránti igény kifejlesztése, társas, közösségi gyermekek nevelése

-

a gyermek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak kibontakoztatása a közösség által, a
közösség normáinak érvényesítésével

-

az önkifejező és önérvényesítő törekvések kibontakoztatás

-

a gyermekek érzelmi élet változásának nyomon követése

-

a közösségi élet szokásainak, hagyományainak kialakítása

-

szokás és normarendszerek megalapozása

-

erkölcsi követelmények megismertetése, megértetése, elfogadtatása, gyakoroltatása

-

a szocializáció változásának nyomon követése, és fejlesztése

-

a különbözőségek elfogadására, tiszteletére szoktatás

-

példamutató óvodapedagógusi szemlélet

A nyugodt, kiegyensúlyozott érzelmi légkör biztosítása, megteremtése
A gyermekekkel szeretetteljes, személyes, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki, mely
tapasztalható minden megnyilvánulásunkban.
A családokkal, szülőkkel kölcsönös bizalomra épülő partneri kapcsolatot, együttműködést
alakítunk ki és tartunk fenn.
A napirendet következetesen, szükség esetén rugalmasan, de betartjuk, biztosítjuk ez által a
csoportban a rendszerességet, a játék kiemelt szerepét
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Odafigyelünk a gyermekek egyéni érzelmi szükségleteire és lehetőség szerint igyekszünk azt
kielégíteni
A gyermekek érzelmi életének fejlődését nyomon követjük, kiemelt figyelemmel kezeljük és
egyéni bánásmódot alkalmazunk az érzelmi problémával küzdő gyermekekkel szemben
Szükség esetén szakember segítségét kérjük és együttműködünk e gyermekek nevelésében
A tiltó és korlátozó nevelői attitűd helyett az ésszerű szabályok, szokások kialakítására,
betartására helyezzük a hangsúlyt
Érzelmi nevelés, szokáskialakítás:
-

A nevelési év elején szokás-szabályrendszert, hagyományokat alakítunk ki

-

A gyermekeket a reggeli érkezéskor személyesen, szeretetteljesen (simogatással, öleléssel,
pár kedves szóval stb.) fogadjuk, igény szerint biztosítjuk a testközelséget

-

A gyermekek távozásakor elbúcsúznak társaiktól, felnőttektől a csoport szokásainak
megfelelően

-

Pihenéshez, alváshoz nyugodt körülményeket biztosítunk; meséléssel, halk zenével,
(gyermeki szükségletek, igények szerinti) simogatással, stb. segítjük az elalvást

Beszoktatás
A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek óvodához, óvodapedagógushoz,
dajkákhoz pedagógiai asszisztenshez fűződő érzelmi kötődését.
Az új gyermekeket szeptember hónaptól folyamatosan fogadjuk, a beszoktatási ütemtervnek
megfelelően, mely tagóvodánként változó lehet (szülővel, szülő nélkül)
Erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
Erkölcsi nevelés
Erkölcsi nevelésünk gyermekeink egymással való illetve a társadalommal szembeni
viselkedésére, magatartására vonatkozik. Olyan elvárásokat és szabályokat tartalmaz, amelyet
mindenkinek kötelessége betartani.
A szüleik és a mi viselkedésünkből tanulnak gyermekeink. Megtanítjuk őket arra is hogy, mi
a helyes és mi a helytelen, védjük a morális értékeket, pl. szeretet, kedvesség, nagylelkűség,
becsületesség. Érzékeltetjük a család fontosságát, a családdal együtt nevelünk, bevonjuk
óvodai életünkbe . Gyermekeink harmonikus testi-lelki fejlődését jogaikként kezeljük. A
gyermek ahogyan nő, saját döntéseket fog hozni. Ezért is nagyon fontos meghallgatni,
megérteni jó példát mutatni.
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Erkölcsi nevelésünk célja gyermekeink

jellemének formálása. Óvodásaink jellemének

alakulásában kiemelt szerepet játszanak az ismeretek, az érzelmek és az akarat. Az
ismeretekre azért van szükségük, hogy biztos tájékozódási képességgel rendelkezzenek az
erkölcsi jó és rossz nem mindig egyszerű válaszútjainál.
Érzelmeiknek köszönhetően lesznek képesek arra, hogy ne csak rátaláljanak a helyes vagy
helytelen útra, hanem kívánják is annak választását vagy éppen elutasítását. Célunk, hogy
gyermekeink tanulják meg szeretni a jót, és elvetni magunktól a rosszat: ez az erkölcsi
nevelés egyik konkrét célja.
Közösségi nevelés
Gyermekeinknek

megtanítjuk

hogyan

tudnak

megfelelően

eligazodni

világunkban,

megtanítjuk a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait, melyeket természetes
élethelyzetekben gyakorolnak.
A szabályok kialakításában fontos, hogy a gyermekekkel megismertessük és megértessük, a
szabályok szükségességét, jelentőségét, értelmet adunk neki. Óvodásaink érzelmeinek
alakulását, közösségben elfoglalt helyét, szerepét, erkölcsi, magatartási viselkedését,
normákhoz való viszonyát nyomon követjük.
Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása érdekében segítjük azt, hogy a gyermekek:
-

természetes igénye, életformája legyen a közösség, azt belső szükségletként igényeljék

-

alakuljon ki szociális érzékenységük, mely segít a különbözőség elfogadásában

-

alakuljon „hovatartozási” élményük

-

rendelkezzenek a nyugodt, derűs, tevékeny közösségi élethez szükséges szokásokkal

-

erkölcsi, viselkedésbeli és magatartásbeli szokásaik igazodjanak a közösség által
elvárt normákhoz

-

a viselkedésükben, a feladatok teljesítésében tükröződjék az alakuló feladattudatuk,
kötelességérzetük

-

társaikhoz és a felnőttekhez való viszonyukban jelenjen meg az érzelmekre épülő,
kapcsolatteremtő képesség és a felnőtt tisztelete

-

alakuljon ki a természethez való pozitív viszony, tiszteljék és becsüljék a természet
értékeit

-

alakuljon ki emberi felelősségérzetük a környezetük, a természet iránt
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A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
-

A gyermekek igényévé válik a helyes viselkedés, cselekvés, szokás szabályainak
betartása

-

Segítenek egymásnak

-

Meghallgatják egymást

-

Konfliktushelyzetben társaikkal egyezkednek

-

Elkérik, átadják egymásnak az elkért játékszereket

-

Felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak

-

Le tudnak mondani mások érdekeiért a saját érdekeikről

-

Érdeklődnek társaik, barátaik iránt

-

Felismerik az esetlegesen különböző nyelvet beszélő embereket

-

A csoportba érkező vendéget udvariasan fogadják

-

Ragaszkodnak csoporttársaikhoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez

-

Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben

-

Türelemmel meghallgatják egymást, a felnőtteket, nem vágnak egymás szavába.

-

Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat

-

Szociálisan éretté vállnak az iskolába lépésre

Közösségi kapcsolatok fejlesztése
Az óvodapedagógus kapcsolata a gyermekekkel:
Mintául szolgálunk gyermekeink számára a kapcsolatok kialakításában is és a kapcsolatok
irányításában is. Mintakövető viselkedést nyújtunk a gyermekeknek az óvodapedagógusgyermek, és más felnőttekkel való kapcsolataikban is.
Gyermek-gyermek közötti kapcsolat:
Az óvodapedagógus a gyermekek közösségi életének irányítója, ezért segítjük:
-

a gyermekek helyét a csoportban megtalálni

-

serkentjük barátságok kialakulását

-

peremhelyzetű, visszahúzódó gyermekek beilleszkedését a csoport közösségébe

-

alakítjuk a gyermek egymáshoz való viszonyát, közösségi érzelmeiket

-

a különbözőség elfogadását
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A közösségi élet szokásainak, hagyományainak kialakítása
Az alapvető szokásokat már az óvoda megkezdésekor bevezetjük. A további évek folyamán e
szokások gyakorlására, fejlesztésére és csiszolására törekszünk, megfelelő időintervallumot
hagyva.
Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események óvodánk és a gyerekek életében. A visszatérő
ünnepek, hagyományok a közös élmény erejével hatnak, erősítik a közösséghez, az óvodába
tartozás érzését, biztonságot adnak az óvodai éveken át.

4.2.3. ANYANYELVI ÉS ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Célja az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, az
esetleges megkésett beszédfejlődés mielőbbi felismerése, fejlődésének megsegítése.
Az értelmi képességek, érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás és a
kreativitás fejlesztése.
Azok a gyermekeink akik anyanyelvünk elsajátításában valamilyen lemaradást mutatnak és a
szakértői

bizottság

szakvéleménye

megállapítja,

hogy

sajátos

nevelési

igényűek

csoportjukban, társaikkal együtt vesznek részt óvodai nevelésünkben. Fejlődésüket a
szakvéleményükben meghatározottak szerint óvodánk logopédusa is segíti.
A fejlesztést gyermekeink spontán érdeklődésére, kíváncsiságára építjük, tevékenységekbe
ágyazzuk. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy érzékszerveiken keresztül szerezzenek
tapasztalatokat, érzelmi benyomásokat, mely cselekvésre készteti őket. Cselekvésre késztetjük
óvodásainkat mozgás által szerzett tapasztalatok révén is. Ezek az érzékszervi-mozgásos
sémák indítják el a tanulási folyamatot. Ezáltal gyermekeink értelmi képességei fejlődnek.
Feltétele:
-

a sokoldalú, tapasztalatszerzés, élmények biztosítása

-

a gyermeki benyomások feldolgozásának biztosítása a szabad játékban és a játékba
integrált tanulás során

-

a gyermek érdeklődésére, cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülő
ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer
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-

a szociális és értelmi funkciók fejlesztését elősegítő játékok tervezése, beépítése

-

a felnőttek mintaértékű beszéde

Az óvodapedagógus feladatai:
-

a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra valamint a
meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítsa a gyermeknek
változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat
szerezhetnek a gyermekek az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről, így
biztosítva a tanulás örömének átélését

-

az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés

-

a természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése,

-

a gyermek meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása

-

a napi nevelőmunka során észre venni, kihasználni mindazokat az alkalmakat,
tevékenységeket, amely során lehetősége nyílik a gyermekek spontán értelmi,
anyanyelvi nevelésére, fejlesztésére

-

a 3 évesek KO-FA szűrésének segítése

-

a beszédproblémával küzdő gyermekek szüleinek az óvoda logopédusához irányítása

Az értelmi nevelés egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek
rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van.
Az anyanyelvi nevelés áthatja óvodai nevelésünk egészét. Kiemelt jelentősége van, mert a
nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek is a tartalmát képezi.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
-

nyitott érdeklődéssel készen áll az iskolába lépésre

-

a tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan

-

megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele

-

a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
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-

érthetően, folyamatosan kommunikál, tisztán beszél; gondolatait, érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja
kifejezni

-

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, képes társai előtt, akár nagyobb
létszámú közönség esetén is megszólalni, gondolatait elmondani,

-

elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében
élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az
időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak
azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak

4.2.4. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE
Munkánk során figyelembe vesszük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelésének irányelveit, alapító okiratunkban számunkra
meghatározott feladatainkat úgy, hogy e közben megőrizzük és alapnak tekintjük a hazai
óvodai nevelés hagyományait.
Alapító okiratunkban óvodánk számára az integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek
közül
- autista spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődéssel küzdők
- enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényű
- a halmozottan hátrányos helyzetű
- érzékszervi fogyatékossággal élő, hallás tekintetében
ellátása,

fejlesztése a feladatunk, ezért nagy hangsúlyt fektetnünk e fejlesztési területek

megtervezésére, megvalósítására.
A tagóvodák módszertani segédanyagában jelenik meg a sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztésének megvalósítási terve.

Általános irányelveink:
-

elvárásaink igazodjanak gyermekeink egyéni fejlődési üteméhez
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-

gyermekeink fejlesztése a számukra megfelelő területen valósuljon meg

-

ne terheljük túl a fejlesztés során a gyerekeket

-

fejlesztő foglalkozásaink váljanak nevelési programunk tartalmi elemévé

Célja: Az autista spektrum zavarral vagy egyéb fennálló pszichés fejlődéssel küzdők, az enyhe
értelmi vagy beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényű, a halmozottan hátrányos
helyzetű és hallás fogyatékossággal élő gyermekeink hiányzó vagy sérült funkcióinak
helyreállításának segítése, teljességre törekvéssel. A nehézséggel küzdő gyermek harmonikus
személyiségfejlődésének segítése, integrált nevelése.
Általános alapelveink
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek
megvalósítására törekszünk. Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket a
nevelés, fejlesztés ne terhelje túl, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon
meg.
A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai orvosi

-

pszichológiai

komplex

vizsgálat

diagnózisára,

javaslataira

építjük.

A

sérülésspecifikus figyelmet, ellátást, fejlesztő eszközök használatával fokozzuk így fokozva a
fejlesztés hatékonyságát.
A fejlesztés elemeit, felépítését a gyermekek fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján
határozzuk meg.
Az óvodai napirendben törekszünk arra, hogy a fejlesztő foglalkozások mellett a közösségben
szervezett tevékenységekben és a szabad játékban minél több lehetőségük legyen kipróbálni
önmagukat az érintett gyermekeknek.
Fejlesztő tevékenységünk során nagy figyelmet szentelünk a különböző tevékenységformák
során jelentkező tanulási folyamatokra és arra, hogy lehetőleg minél több sikerélménnyel,
pozitív elfogadással találkozzon a problémával küzdő gyermek.
Választható lehetőségeket biztosítunk a tevékenységek megválasztásában.
A sokoldalú tapasztalatszerzésre és a többszöri visszatérő gyakorlásra fektetjük a hangsúlyt.
Feltétele:
-

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek problémájának típusához igazodó
szakképzettséggel

rendelkező

gyógypedagógus,

fejlesztőpedagógus,

terapeuta

közreműködése szükséges.
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-

A fennálló problémák megismerése és azokkal való azonosulás

-

A gyermek

problémájának

típusához

igazodó szakember (gyógypedagógus,

fejlesztőpedagógus, logopédus terapeuta) biztosítása
-

a testi és értelmi funkciók fejlesztését elősegítő játékok tervezése, beépítése a napi
munkánkba

-

Az integráltan fejlesztett gyermekek számára azok a speciális eszközök , egészségügyi
és pedagógiai

habilitációs , rehabilitációs ellátás biztosítása, melyre a szakértői

bizottság javaslatot tett
Az óvodapedagógus feladatai:
-

Elfogadó, empatikus környezet biztosítása a szociális készségek fejlesztésével

-

Az egyéni fejlesztést az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek
fejlődési üteméhez igazítása

-

Segítségnyújtás kiemelten az alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés,
együttműködő készség fejlődéséhez

-

Csoportos,

kiscsoportos,

egyéni

formában,

különböző

technikák,

terápiák

alkalmazásával való segítségadás
-

A kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók
differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével

-

Biztosítani kell a folyamatos fejlesztés folyamatosságát, rendszerességét

-

Az ismeretnyújtás fokozatainak kis lépésekben való lebontása, tervezése és
végrehajtása

-

Nagy mennyiségű változatos ingerek biztosítása

-

A kognitív funkciók fejlesztése

-

A

gyermekre vonatkozó tapasztalatok rendszeres megbeszélése a fejlesztő

szakemberekkel
-

A sajátos nevelési igényű gyermek szüleivel elfogadó, támogató, együtt érző,
kiemelten partneri alapon, kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolat
kialakítása és megtartása

-

A csoport gyermekeivel elfogadtatni az esetlegesen a szabályoktól, szokásoktól eltérő
viselkedésű társait
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A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
Egészséges, harmonikus személyiség, a beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi
érettség kialakítása, valamint az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése
A gyermekeket lehetőség szerint olyan csoportokba integrálunk, amelyben a pedagógusok
megfelelő

szaktudással

rendelkeznek,

képesek

a

befogadó,

fejlesztő

környezet

megteremtésére. Fontosnak tartjuk a szakirányú képzést lehetőség szerint és az önképzést.
Munkánkat a Szakértői véleményben meghatározott szakemberekkel (logopédus, fejlesztő
pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus) együttműködve valósítjuk meg.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

az egészséges énkép és önbizalom kialakítása

-

a kudarctűrő képesség növelése

-

a gyermek önállóságra nevelése

-

közösségi élet alapvető szokásainak, szabályainak elfogadtatása, elsajátíttatása

Kiemelten tehetséges gyermek
A tehetségsegítő, fejlesztő tevékenységünket gyermekeink teljes személyiségfejlesztési
folyamatába építjük be integráltan, nevelő munkánk szerves részeként. Az egyéni
tehetségígéret gondozást a játéktevékenység keretén belül biztosítjuk gyermekeinknek, a hely,
idő, élmény, kiegészítő, kreatív játékeszközök biztosításával. Hatékonyságunknak kulcsa de
egyben velejárója is a differenciált fejlesztés.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

személyiség központú pedagógiai gyakorlat

-

képességek, a kreativitás és a személyiség összehangolt fejlesztése

-

a fejlesztési tartalmak differenciálása

-

a tevékenységek időtartalmának, ütemének, eszközeinek, szervezeti kereteinek
differenciálása

-

a gyermekek adottságaihoz igazított elvárások

-

a tevékenységi munkaformák differenciálása

-

differenciálás a segítségadásban, együttműködésben
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelése
A hátrányos helyzetű gyermekek számára az esélyegyenlőség biztosításának egyik lehetősége
óvodai intervenciós munkánk. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink egyéni, speciális
szükségleteik szerint, helyben és differenciáltan kapják meg a konkrét segítséget abban,
amiben szociális, egészségügyi, nevelési, oktatási vagy egyéb okból rászorulnak.
A hátrányos helyzetű gyermekeink óvodai nevelésének célja az esélyegyenlőség növelése.
A fejlesztés feladatai:
-

a családi nevelés figyelembe vétele, szükség szerint tapintatos korrekciója

-

a gyermekek különbözőségének elfogadása

-

megismerni, megérteni a gyermekek különbözőségét okozó ok-okozati

-

összefüggéseket.

-

minden gyereket olyannak fogadjuk el amilyen

-

ismerjük el, bátorítsuk a helyes cselekedeteket

-

minden gyereket fogadjunk el egyenértékűnek, hallgassuk meg őket, kérdéseikre
válaszoljunk

-

a szülőkkel együttműködve keressünk olyan módszereket , melyek elfogadhatóak
számukra is és előremutató változásokat eredményezhetnek

Az óvodapedagógus feladatai:
-

elfogadni a szociális és egyéb különbözőségekből adódó sajátosságokat

-

ismereteink folyamatos bővítése, a gyermekek hatékony fejlesztésének érdekében

-

a szülők megismerése, megértése

-

a család hagyományainak, szokásainak, kultúrájának, nevelési elveiknek tiszteletben
tartása

-

hátrány csökkentés

-

képessé tenni gyermekeinket az iskolai beilleszkedésre, életesélyeik növelése

-

tegyük képessé gyermekeinket a

nyitottságra a külvilág felé, merjenek adni és

elfogadni is
-

erősítsük gyermekeinkben azt az érzést, hogy vállalják fel gyökereiket, kultúrájukat,
hagyományaikat

-

alakítsuk gyermekinkben a pozitív énképet és önbizalmat
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5.

NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KRITÉRIUMAI

5.1.

EGYÜTTNEVELÉS

Az inkluzív pedagógiai gyakorlatunknak a sokszínűség, az együttélés, az integrált társadalom
adja a létjogosultságot, mely az átlagtól eltérő, különbözőségekből fakad.
Törekszünk arra, hogy tudatos pedagógiai munkánk segítségével az esetleges otthoni
környezet hiányossága miatti hátrányokat óvodai nevelésünk csökkenteni tudja.
Különös figyelmet

fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. Iskolai

sikerességüknek feltétele a megfelelő minőségű és időtartamú óvodába járás. Igyekszünk a
hátrányos helyzetből adódó lemaradásokat szakszerű, érzékeny pedagógiai szemlélettel,
módszerekkel a szülőket is partnerré téve, velük együttműködve ellensúlyozni. Fokozott
figyelemmel kísérjük az esetleges hiányzásokat, azok indokoltságát.
Óvodai nevelésünk során a sajátos nevelési igényű gyermek esetében is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk.
A sajátos nevelési igény szerinti környezeti kialakítással, a szükséges tárgyi feltételek és
segédeszközök biztosításával valósítjuk meg céljainkat.
Az érzékenyítő pedagógia egyes módszereinek segítségével érjük el, hogy többségi
gyermekeink az együtt nevelődés során egész életükre kiható, meghatározó humán értékekkel,
az elfogadás gyakorlatával gazdagodnak.
Törekszünk arra, hogy természetessé váljék az elfogadás, a tolerancia, a segítőkészség.
Fontos számunkra, hogy olyan közeget alakítsunk ki, ahol a különbözőség felé fordulás
mindenki számára természetessé válik.
Egy-egy település részünkön, nagyobb számban megtalálható az etnikai kisebbség, ezért e
tagintézmények módszertani segédanyagában tükröződnek e nevelésből fakadó esetleges
különbözőségek és sajátosságok.
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Intézményünkben a migrációból adódó kisebbséggel elvétve találkozunk, míg a különleges
gondozást igénylő (HHH, SNI, BTM,TEHETSÉGES, stb.) gyermekek jelen vannak
óvodáinkban.
Feltétele:
-

befogadó óvodai attitűd, az integráció megvalósítására való törekvés.

-

elfogadó, támogató alkalmazotti közösségi magatartása

-

pedagógusi szakmai ismeret, megfelelő szemlélet és módszertani gazdagság

-

egyének közötti különbségek elfogadása, tiszteletben tartása

-

egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása

-

személyiségközpontú megközelítés

-

a körülmények alakítása, feltételek biztosítása

-

szoros partneri kapcsolatok kialakítása, fenntartása

-

szakmai segítő csoport jelenléte

-

megfigyelés , a fejlődési szakaszok nyomon követése

-

preventív szűrések

Az óvodapedagógus feladatai:

5.2.

-

a hátrány okának mielőbbi feltárása

-

az esetleges elmaradások gyors felismerése, felzárkóztatás

-

a gyermekek fejlődésének segítése

-

szülőkkel, szakmai csoportokkal való együttműködés

-

az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése

-

megfelelő szakmai ismeret, szaktudás

-

diszkrimináció mentes nevelés biztosítása

-

befogadó, toleráns légkör kialakítása, fenntartása

-

az esélyegyenlőség sérülése esetén azonnali jelzési kötelezettség

EGYNÉNI BÁNÁSMÓD
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Az együttnevelés során alapelvünk, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt se
csoport, se gyermek ne legyen megkülönböztetve, kirekesztve, egyenlő esélye legyen a
nevelésben, fejlődésben.
Az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében alkalmazzuk a differenciált nevelést,
fejlesztést, melynek célja, hogy minden gyermek a maga módján, a maga ütemében, a maga
képességei szerint a lehető leginkább tudjon kibontakozni, fejlődni.
Az egyéni bánásmód alkalmazásával olyan befogadó légkört- és eljárásrendszert alakítunk ki,
ahol mindenki lehet más, és megtalálja a

helyét. Igazodunk a gyermek saját fejlődési

ritmusához.
A tévedéseket természetesnek tekintjük és segítjük a helyes megoldás felismerését.
Tehetséges gyermekekkel ritkábban találkozunk az óvodában
Az óvodapedagógus feladatai:
-

A fejlődés feltételeinek biztosítása - szükségletek kielégítése

-

Biztatás, támogatás

-

Változatos tevékenységek, eszközök biztosítása

-

Gátló tényezők kiküszöbölése

-

Különbözőség megfelelő módon történő kezelése.

Az egyéni fejlesztés a differenciált fejlesztésünk alapja, melyet úgy valósítunk hogy minden
gyermek a

számára a saját komplex személyiségének leginkább megfelelő, optimális

fejlesztésben részesül.
Megismerjük

gyermekeinket,

így

célirányosan,

a

képességeik

fejlesztésére,

vagy

fejletlenségére, illetve hiányára hatunk.

5.3.TANULÁSI NEHÉZSÉGEK MEGELŐZÉSE
A tanulási zavarok megelőzésében feladatunk, a pszichikus funkciók működésének
megalapozása és a korrekciós fejlesztés.
Fejlesztésünk

célja, azoknak a területeknek a rendezése, amelyeken gyermekeink

teljesítményének elmaradását tapasztaljuk.
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A fejlesztés kiindulópontja az a fejlettségi szint, ahol a funkciók még épek, jól működnek.
Azok a gyermekek, akik beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek fejlesztő
foglalkoztatásra jogosultak, a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye alapján.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

Pontos és differenciált vizuális észleléshez juttatás

-

Auditív információk közvetítése

-

Mozgásfejlesztés

-

A keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése

-

Vizuális - verbális memória fejlesztése

-

Szándékos figyelem fejlesztése

5.4. INTEGRÁCIÓS PROGRAM
Az integrált gyermekek valamiben mások, mint a többiek, lehetnek láthatóan sérültek,
autisták, tanulási nehézséggel, zavarral küzdők, magatartászavart mutatók, de lehetnek
kivételes képességűek, tehetségesek is.
Óvodánkban integrálható sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadunk, nevelésükhöz,
fejlesztésükhöz, integrálásukhoz szakmai segítséget veszünk igénybe. Együtt működünk
logopédussal, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal, pszichológussal, szociális segítővel.
A hatékonyság elérése érdekében alkalmazzuk az:
- inkluzív pedagógiát segítő differenciálást
- kooperatív technikákat
- esetleg dráma, projektpedagógiát
Két nagy csoportot határozhatunk meg az integrációt tekintve:
- hátrányos helyzetű gyermekek csoportja
- sajátos nevelési igényű gyermekek csoportja
Fontos, hogy nem minden hátrányos helyzetű gyermek sajátos nevelési igényű is.
Az óvodapedagógus feladatai:
- személyre szabott fejlesztés
- egyéni nevelés, differenciálás
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- speciális feladatok meghatározása
- pozitív érzelmi ráhangolódás
- sikerélmény biztosítása
- szülővel, szakemberekkel való szakmai együttműködés
- módszertani megújulás, nyitottság
- speciális nevelési szükségletű gyermekek számának maximalizálása
- speciális segédletek
- speciális technikai eszközök,
Speciális nevelésünk során a készségek, képességek fejlesztésével együtt fejlesztjük az
esetlegesen sérült vagy lemaradt területeket.
Pedagógiai szemléletünk lényege, hogy minden gyermek különböző, különleges. Mi nem az
átlagot keressük, hanem minden gyermekben meglátjuk az egyedit, a rá jellemző
sajátosságokat.
Az óvoda alapvető célja:
-

hogy biztosítsa az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének, az intézmény
szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének teljes körű érvényesülését.

-

az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a hátrányos helyzetű
gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében
az intézmény minden tevékenysége során:
-

a beiratkozásnál, felvételnél

-

a nevelésben, fejlesztésben

-

a gyerekek egyéni fejlesztésében

-

az értékelés gyakorlatában

-

a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében

-

a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a
szakmai és társadalmi környezettel

Integrációnk célja:
-

Inkluzív pedagógia megvalósítása

-

Az óvoda körzetében lévő valamennyi 3 éves HHH gyermek kerüljön óvodába

-

Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 - 7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon
óvodába
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-

Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek integrált iskolai környezetben kezdjék
meg általános iskolai tanulmányaikat

-

Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése, a szülői házzal, a Gyermekjóléti és
Családsegítő

Szolgálattal,

szakszolgálatokkal,

az

általános

óvodai

szociális

iskolákkal,

segítővel,

kisebbségi

szakmai

és

önkormányzattal,

civilszervezetekkel
Feladatunk: A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása.
Ennek érdekében:
-

Felmérést végzünk arra vonatkozóan, hogy a településünkön járnak-e a HHH
gyermekek óvodába, családok azonosítása

-

felkeressük azokat a családokat, akik nem részesülnek óvodai nevelésben

-

ösztönözzük e családokat az óvodai beíratásra

-

tájékozódunk az óvodáztatási szándékról, esetleges akadályairól,

-

intézkedéseket kezdeményezünk az óvodáztatást akadályozó egyedi tényezők
elhárítására

Kiemelt figyelmet szentelünk:
- Kommunikációs nevelésre
- Érzelmi nevelésre, szocializációra
- Egészséges életmód alakítására
- A társadalmi érzékenység tudatos fejlesztésére

- A korszerű óvodapedagógiai módszerekre
Preventív fejlesztés
Tapasztalataink alapján a HHH gyermekek sajátos, egyéni bánásmódot kívánó fejlesztési
igénye mögött döntő többségben nem értelmi képesség problémája áll. A háttérben a
hátrányos szociokulturális vagy ingerszegény környezet tényezőiből adódó elmaradást kell
meglátnunk.
E gyermekek fejlesztési igényét következetes, célzott pedagógiai támogatással az átlagos
fejlesztési igényekhez igazítjuk. A fejlesztő tevékenységeink a lemaradó részképességek
fejlesztésén alapszanak.
A csoportos fejlesztő foglalkozások a gyermek képességeinek ismeretében történnek.
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Célunk, egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyénre szabott fejlesztés. A fejlesztések
egyéni, vagy csoportos formában kerülnek megszervezésre tagóvodánként, a fejlesztést
igénylő HHH gyermekek számától függően.

Az óvoda-iskola átmenet támogatása
Célunk, a HHH gyermekek iskolai sikerességének biztosítása, támogatása a megfelelő
minőségű óvodai neveléssel, fejlesztéssel.
Nagycsoportosaink zömmel a körzetükben lévő általános iskolában kezdik meg általános
iskolai tanulmányaikat.
Feladatunk:
- Iskolaválasztás támogatása
- Iskolalátogatások szervezése
- Tájékoztató megbeszélések a beiskolázást megelőző időszakban
- Szükség esetén hospitálások, kapcsolattartások, esetmegbeszélések
- A gyermekek fejlődésének után követése az általános iskola első évében
- Személyes beszélgetések az elsős tanítókkal a gyermek előmeneteléről
- Az iskolai mérés tapasztalatainak összevetése az óvodaival
- Módszertani tapasztalatcserék
- Nyomon követés, visszajelzés az iskola részéről
Szülőkkel való kapcsolat tartás, együttműködés
Az óvodai nevelés teljes időtartama alatt folyamatos, napi kapcsolatban állunk a szülőkkel.
Feladatunk:
-

Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel

-

A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása

-

Rendszeres tájékoztatás

-

Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése,

-

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

-

Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése,
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Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális hátrányok enyhítését segítő
tevékenységek
Szociális hátrányú gyermek lehet, aki:
-

aki tartósan vagy gyakran beteg, hiányzik az óvodából

-

egyedülálló szülő neveli

-

teljes családban nevelkedik, de életszínvonala az óvoda szülői körének átlaga alatt van

-

a családi mikrokörnyezetének problémái miatt

-

a gyermek óvodán kívüli tevékenységei során szövődő társas viszonyaiból adódóan

Feladatunk:
-

A gyermek és körülményeinek megismerése, regisztrálása, folyamatos követése

-

Megállapítani képességei kibontakozásának akadályát

-

Meghatározni a lemaradás mértékét, minőségét

-

Együttműködés a szülővel

-

Egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése

-

A gyermek testi fejlődésének mérése védőnő segítségével.

-

Egészségügyi tartalmú programok szervezése a szülők számára

-

Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése

-

Szociális ellátórendszerrel való együttműködés

-

Tehetségígéretek támogatása

-

A gyermek körülményeiből adódó másság elfogadása, elfogadtatása a csoporton belül,
a szülők körében elsősorban óvodapedagógusi mintaadással

-

Aktívabb részvételre ösztönzés az óvodai életben, rendezvényeken

-

Családi életvitel kialakításában szükség szerint segítségnyújtás

-

Óvodai és családi nevelési elvek összehangolása kiemelten támogató, segítő
szándékkal

Az óvodapedagógus feladatai:
-

családlátogatás, kapcsolattartás a szülővel, fejlesztő pedagógussal, gyermekvédelmi
felelőssel

-

kerekasztal beszélgetések a szülőkkel

-

egészségnevelés megvalósítása óvodai nevelésünkben
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-

a gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, szükség esetén a lehetséges
segítő források megkeresés

Együttműködés kialakítása óvodán kívüli szervezetekkel
Gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal való együttműködés tartalma: a családok
szociális, mentális támogatásának segítése, folyamatos információ a szociális támogatási
lehetőségekről, családok és szakszolgáltató intézmények közötti közvetítés, szülők
erőforrásainak feltárása.
Védőnői hálózattal való együttműködés tartalma: a gyermekek óvodai beíratásának
támogatása, jelzőrendszer működtetése, esetmegbeszélések, szülői értekezleteken való
részvétel, egyéni tanácsadás.
Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakértői Bizottsággal való együttműködés
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, civil szervezetekkel való együttműködés tartalma:
A gyermek fejlesztésében való kooperatív együttműködés, a gyermekek óvodai beíratásában
való

együttműködés,

a

gyermekek

hiányzásának

csökkentése

érdekében

közös

családlátogatások, együttműködés, segítség nyújtás az iskolaválasztásban.

6. A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI
6.1.

JÁTÉK

Az általános értelemben vett játék magába foglal minden szabadidős tevékenységünket amely
a nap folyamán megjelenik.
A játékon keresztül tapasztalják meg a gyermekeink a körülöttünk lévő világ sokszínűségét.
Legfőbb élményforrása, személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és
képességfejlesztés leghatékonyabb módja.
A játék célja: az aktív, önálló, tartalmas, érzelemmel telített, pszichikumot, kreativitást
fejlesztő, erősítő, élményt adó tevékenység, a játék kibontakoztatása, mely sokoldalúan
fejleszti a gyermekek egész személyiségét.
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A játék feltételeinek megteremtésével olyan szokásokat, szabályokat alakítunk ki, melyek
lehetővé teszik minden gyermek számára a nyugodt játéktevékenységet.
Az óvodapedagógus feladatai:
-

a feltételek biztosítása

-

tartalmas, szabad, önfeledt játék segítése, szükség esetén irányítása

-

élmények, élményszerzési lehetőségek biztosítása

-

a játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, továbbfejlesztése

-

a gyermekek megismerése és fejlesztése a játékban

A játék feltételeinek biztosítása
A játékhoz szükséges megfelelő és elegendő hellyel, idővel és játékeszközökkel biztosítjuk a
gyermekek elmélyült játéktevékenységét. Ezek a feltételek adják az alapját a nyugodt, vidám,
kreatív légkörnek és a játék fejlesztő hatásának.
A gyerekek a játékidő alatt szabadon dönthetnek, hogy mivel, kivel és mit játszanak, milyen
helyet választanak játékukhoz. A tartalmas játékhoz változatos játékeszközök, különböző
játéksarkok állnak rendelkezésükre.
Érkezéstől kezdve, hazamenetelig lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek mindenfajta játékra,
kedvük, igényük szerint. Az óvoda felnőtt dolgozói nem gátolják a gyermekek szabad döntését
a játéktevékenység megválasztásában az összevont csoportokban való működés esetén sem.
A játékhoz szükséges időt a „rugalmas”, viszonylag kötetlen napirenddel biztosítjuk.

A tartalmas játék segítése, irányítása
Az önálló játék érdekében csak bizonyos szituációkban segítjük a gyermekek játékát.
Annyiban segítjük a gyermekek bontakozó, vagy elmélyült játékát, amennyiben azt a
gyermekek, vagy a játékhelyzet igényli. Amiben segítséget adhatunk:
-

A játékfeltételek megteremtése

-

Tapasztalatok bővítése

-

Élmények biztosítása

-

Játék továbbfejlesztése

Minél kisebb a gyermek, annál inkább szüksége van az óvó nénire, mint játszótársra. A
kicsikkel különösen szoros kapcsolatot alakítunk ki, a gyermekek együttes tevékenységében
részt veszünk. Megtanítjuk, hogy mi mindent és

hogyan lehet játszani. Fokozatosan
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megtanítjuk a játékszerekkel kapcsolatos kezelési, viselkedési szabályokat is.
Mindezt tesszük példamutatással, közvetlen irányítással, a gyerekekkel való közös, együttes
játékban.
A nagyobbak esetén többnyire elegendő, ha csak figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni és
társak felé irányuló játékkezdeményezéseit, a tartalmas játékot, biztosítjuk a játék
önkéntességét, az önálló elgondolások megbecsülését, támogatását.
Figyelmet fordítunk és segítjük azokat a gyermekeket, akik:
-

félénkebbek, nehezen barátkoznak

-

nehezen találnak játékot maguk számra

-

nem érdeklődnek, akiket nem köt le a játék

-

az életkoruknak nem megfelelő szinten játszanak

Új játék bevezetését, a játék továbbfejlesztését a játékban való részvételünkkel segítjük,
irányítjuk.
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A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása, továbbfejlesztése
A játékok tartalmát az élmények elevenítik meg, ezért a játék témáját és tartalmát a környezetben
szerzett benyomásokkal, élményekkel alakítjuk, fejlesztjük. A játékok gazdagításának,
fejlesztésének alapvető feltétele az élmény. A játékok témája, tartalma nagyrészt a gyermekek
valóságról szerzett benyomásaitól, ismereteitől, tapasztalataitól függ. Igyekszünk minél több
tapasztalathoz, ismerethez juttatni óvodásainkat, hogy gazdagabb, tartalmasabb játéka legyenek
képesek.
Az óvodai mesékkel, sétákkal, kirándulásokkal, ünnepekkel újabb és újabb lendületet adunk a
gyermekek gazdag, tartalmas játékának kibontakoztatásához.
A hétköznapi élet „figuráinak” szereplőinek eljátszásához is biztosítjuk az élményeket és a
helyszínek berendezéséhez szükséges feltételeket, játékeszközöket.
A gyermekek megismerése, fejlesztése a játékban
A játék és különösen a szerepjáték lehetőséget ad a gyermekek érzelmi világának, közösségben
elfoglalt

helyének,

közösséghez

való

viszonyának,

személyiségének,

ismereteinek

megismerésére. Igen fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
Megfigyeljük:
-

mennyire tudnak a gyermekek elmélyülni a különböző játékokban

-

hogyan kezelik, bánnak a különböző játékeszközökkel

-

a gyermekek tulajdonságait, személyiségjegyeit

-

a társakhoz való viszonyát

-

élményeik mennyire jelennek meg játékukban

A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
-

A gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együtt részt venni.

-

Játékukban dominál a szerepjáték, melyhez önállóan alakítják a teret, eszközöket

-

Bonyolult építményeket képesek létrehozni

-

Élvezik a szabályjátékokat és képesek a szabályok betartásra

-

Az ismert meséket szívesen dramatizálják, bábozzák
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6.2.

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

A külső világ tevékeny megismerését csak programunkban bontjuk szét, tartalmában azonban ez
a nevelő-fejlesztő munkában, tervezésben, szervezésben, szerves egységet alkot. Mivel fejlesztő
munkánk tervezése a környezetünk természeti és társadalmi viszonyaira épít, minden fejlesztő
munka ebből indul ki.
A külső világ tevékeny megismerését a környezetünk természeti, emberi, tárgyi viszonyai során
végzett tevékenységekben keressük, melynek során megtapasztaltatjuk a formai, mennyiségi téri
viszonyokat is gyermekeinkkel.

6.2.1. KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI, EMBERI, TÁRGYI VISZONYAI
Feltételei:
-

legalapvetőbb, adott feltétel, maga a természet, amely körülvesz bennünket

-

egyéb eszközök, amelyek a cselekedtetést, manipulálást teszik lehetővé::

Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
-

a tapasztalatok, ismeretek gyarapítása, ismeretek rendezése

-

a környezeti értékek felismerése (tudatformálás)

-

környezeti fogalmak tisztázása (ismeretszerzés)

-

értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, képzelet,
gondolkodás, beszéd )

-

pozitív viszony kialakítása a környezethez, környezetkultúra, természetvédő magatartás,
életforma, a környezet védelmének megalapozása (attitűdök formálása)

-

megfelelő tájékozottsági szint kialakítása a gyermek szűkebb, tágabb környezetében

-

a természetben végbemenő változások, folyamatok, kölcsönhatások összefüggésének
megértetése

-

a szülőföld, hazánk iránti pozitív viszony alakítása

-

múltunk, hagyományaink tisztelete iránti pozitív attitűd kialakítása

Az óvodapedagógus általános feladatai:
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-

Sokféle lehetőség biztosítása a tapasztalatszerzésre, a környezetben, minél több
érzékszervvel történő megtapasztalásra

-

Rávezetés a legfontosabb ismertetőjegyek, hasonlóságok, különbségek, összefüggések
észrevételére.

-

Megfigyelések, vizsgálatok, összehasonlítások, mérések, kísérletek, mint módszerek
alkalmazása

-

Építsen

a

környezetismeret

témáiba

a

gyermekek

által

kezdeményezett,

környezetükben hallott témákra
-

Végezzen különböző egyszerű kísérleteket a gyermekekkel az összefüggések
megértetésére

-

Engedje a gyermekeket elmélyülten kutatni, keresni

-

Teremtsen olyan helyzeteket, ahol a széles körben értelmezett környezetet a gyermek
élmény szerűen megtapasztalhatja, megfigyelheti, cselekvő, játszó részese lehet

-

Érzékeltesse

a

környezeti

értékeket,

kapjon

kiemelt

hangsúlyt

a

környezettudatosságra, fenntarthatóságra nevelés
-

IKT eszközök alkalmazásával a gyermekek kíváncsiságának, érdeklődésének
felkeltése, ismereteik bővítése

Megvalósítás, szokásrendszer
Megtanítjuk gyermekeinket látni, mindenre odafigyelni. Minél több sétát, kirándulást teszünk a
szabadba, ahol észrevesszük az apró csodákat, felfedezzük az életet. A természetben gyűjtött
„kincseket” felhasználjuk különböző tevékenységeink alkalmával.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
-

Tudják saját adataikat

-

Ismerik, megnevezik testrészeiket, érzékszerveiket

-

Tudják a napok, napszakok, hónapok, évszakok nevét, sorrendjét,

-

Ismerik az óvoda környezetében a fontosabb épületeket, azok funkcióit

-

Ismernek és megneveznek közlekedési eszközöket, ismerik azok funkcióit, ismerik a
közlekedés, kiemelten a gyalogos közlekedés alapvető szabályait
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-

Ismerik, megnevezik, az alapszíneket, a színek világosabb, sötétebb árnyalatait

-

Tudják csoportosítani az élőlényeket

-

Ismernek, megneveznek, felismernek: virágot, zöldséget, gyümölcsöt, fát

-

Felismernek és megneveznek ház körül, és vadon élő állatokat

-

Ismerik a védettség fogalmát, ismernek néhány védett állatot, növényt

-

Ismernek, megneveznek különféle foglalkozásokat

-

Hallás útján felismerik, megkülönböztetik környezetük hangjait

-

Részt vesznek természetvédelmi tevékenységekben

6.2.2. KÖRNYEZETÜNK FORMAI ÉS MENNYISÉGI TÉRI VISZONYAI
Célja:
- a gyermekek spontán szerzett matematikai jellegű tapasztalatainak, ismereteinek bővítése,
rendezése,.
-

értelmi képességek fejlesztése.

Feltételei:
-

matematikai összefüggések megláttatása

-

a valóság objektív bemutatása, megismerése különféle eszközökkel

Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
-

az érzékelés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás fejlesztése

-

matematikai fogalmak tisztázása, szókincsbővítés

-

számfogalom kialakítása, fejlesztése

Az óvódapedagógus általános feladatai:
-

tegye jó játékká a matematikát

-

építsen a problémaszituációkban rejlő motiváló hatásra

-

tegye lehetővé a sikeres feladatmegoldást

-

gazdagítsa a gyermekek matematikai tapasztalatait

-

a matematikai ismeretek összefüggéseinek felismertetése
58

-

ismertesse meg
-

a gyermekeket matematikai tényekkel

-

matematikai és nem matematikai kapcsolatokkal, összefüggésekkel

-

matematikai műveletekkel

-

téri viszonyokkal

Szervezés
-

hetente egy alkalommal kötetlen formában (kisebb gyermekeknél)

-

hetente egy alkalommal kötött, vagy kötetlen formában a 6-7 éves gyermekeknél (téma,
feldolgozás módszerének függvényében)

Megvalósítás, szokásrendszer
Törekszünk a spontán helyzetek alkalmával a matematikai „problémákkal” való szembesítésre a
mindennapi élet során.
Miután minden matematikai tapasztalat a környezetünkből származik, így minden matematikai
témát kapcsolunk egy-egy környezeti tartalomhoz.
A matematikai fogalmakkal gyakran találkoznak gyermekeink a mindennapi óvodai életben, a
játék során, így szinte önmaguktól, mindenféle kényszer nélkül ismerkednek meg velük.
A környezetismeret során olyan eszközöket és tevékenységeket biztosítunk, ami felkelti a
gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra a matematikai
tapasztalatok és ismeretek megszerzését is.

A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- Tudjanak a gyermekek saját testükön, illetve térben tájékozódni,
- Használják helyesen a névutókat Tárgyak tulajdonságait ismerjék fel, nevezzék meg,
kiemelt tulajdonság szerint szét tudják válogatni
- Tudjanak halmazokat létrehozni, szétválogatni, osztályozni, egyesíteni, bontani
- Legyenek képesek megkezdett sorban a szabályt felismerni, azt folytatni
- Ismerjék a semmi, több, kevesebb, ugyanannyi fogalmakat, e szerint össze tudják
hasonlítani a halmazokat
- Tudjanak halmazokat összemérni, elemeiket párosítani
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- Biztonsággal tudjanak számlálni 10-es számkörben
- Ismerjék, használják a sorszámneveket 10-es számkörben
- Megadott mennyiségből 10-es számkörben tudjanak venni, és hozzá tudjanak adni
- Ismerjék a relációs szavakat
- Tudják meg különböztetni a tükrös és nem tükrös alakzatokat
- Tudjanak tájékozódni „labirintusban”

VERSELÉS MESÉLÉS

6.3.

A tevékenység célja:
-

az anyanyelv, a mese, vers, irodalmi művek megszerettetése,

-

a gyermekek nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése

Feltételei:
- életkornak megfelelő témájú, tartamú könyvek
- bábok
- képek
- „maskarák”, különböző ruhadarabok
- bábparaván
- egyéni, csoport szokásoknak megfelelő eszközök, kellékek
Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
-

a gyermekek érzelmi,

-

akarati tulajdonságainak,

-

értelmi képességeinek,

-

erkölcsi,

-

magatartásbeli viselkedésének fejlesztése

-

jellem- és ízlésformálás

-

beszédfejlesztés

-

könyvhöz való vonzódás kialakítása

Az óvodapedagógus általános feladatai:
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-

Biztosítsa a feltételeket, eszközöket és alkalmazza azokat a tevékenység során

-

Igényes irodalmi alkotásokat válogasson és használjon fel a fejlesztésben

-

Megbízható szövegtudással rendelkezzen

-

Használjon szemléltető eszközöket az érdeklődés felkeltésére, fenntartására megítélése
szerint

-

Teremtse meg, alakítsa ki a mese-vers hallgatás hangulatát, körülményeit, szokásait

-

A versek, mesék, irodalmi alkotások megszerettetésével, a könyvek megbecsülésének
kialakításával irodalmi ízlésük formálása, olvasóvá nevelésük

-

A szülőkkel megértetni, elfogadtatni a mindennapos mesélés fontosságát

Fontosnak tarjuk, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes mesét, mondókát, verset halljanak tőlünk a
gyermekek. A legtöbb művet a népköltészetből választjuk. Ezen kívül neves gyermekvers és
meseírók, költők legszebb műveit, (az óvoda pedagógus által értékesnek tartott) mondjuk a vers,
mese és dramatikus játéktevékenységek során.

Szervezés
- A mese, vers kezdeményezéseket kötött, vagy kötetlen formában valósítunk meg a
fejlesztési cél és az anyag függvénye szerint, heti 2 alkalommal
Megvalósítás, szokásrendszer
- Hetente tudatos szervezett formában
- Naponta spontán mesélés, verselés, mondókázás a játékhoz kapcsoltan
- Alvás, pihenés előtt
- Alkalmanként szervezett formában
A mesék-versek ismertetésekor nem a mennyiséget tartjuk fontosnak hanem azt, hogy azokat a
gyermekek biztosan ismerjék, fel tudják idézni. Az ismétlésekben a változatosságot biztosítjuk a
mese-vers feldolgozásokkal.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- A gyermekek ismételgessék szívesen a verseket, meséket
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- Igényeljék a már elhangzott versek, mesék ismétlését
- Önállóan is vállalkozzanak a versek, mesék elmondására
- Várják, igényeljék a mesehallgatást
- Szívesen meséljenek, bábozzanak, dramatizáljanak
- Jegyezzenek meg több gyermekmondókát, verset, mesét
- Legyenek képesek meséket, történeteket kitalálni
- Vigyázzanak a könyvekre
- Szívesen nézegessenek könyveket
- Értsék a vers, mese mondanivalóját

ANYANYELVI NEVELÉS

6.4.

Az anyanyelvi nevelés célja:
-

A gyermekek nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése, színvonalának
emelése

-

A gyermekek beszédmegértésének, beszédaktivitásának fejlesztése

Feltétele:
-

a felnőttek mintaértékű helyes és szép beszéde

-

különböző bábok

-

képek

-

könyvek

-

a kommunikációt motiváló egyéb eszközök

Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
- a gyermekek a beszédkedvének felkeltése, beszédaktivitás fokozása
- beszédszervek erősítése
- szókincsgyarapítás
- helyes mondatalkotás, gondolkodásmód csiszolása, folyamatos beszédre nevelés
- a jó kiejtés, a magyar beszéd ereszkedő dallamának megszoktatása
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- a párbeszéd és a függő beszéd megkülönböztetése
- a szituációkhoz illeszkedő beszédfordulatok, mimika, gesztusok gyakorlása, elsajátíttatása
Az óvodapedagógus általános feladatai:
-

A napi nevelőmunka során vegye észre, használja ki mindazokat az alkalmakat,
tevékenységeket, amely során lehetősége nyílik a gyermekek spontán anyanyelvi
nevelésére, beszédfejlesztésére

-

Együttműködés a családdal, logopédussal

A nap folyamán minden egyes óvodai tevékenységben tudatos tervszerű munkával a verselésmesélés kezdeményezéseken, anyanyelvi nevelésen fejlesztjük a gyermekek beszédét.
Szervezés
-

Az anyanyelvi nevelés kötött, vagy kötetlen formában valósul meg a fejlesztési cél és az
anyag függvénye szerint

Szokásrendszer, megvalósítás
-

Hetente tudatos szervezett formában

-

Naponta spontán

Minden korcsoportban úgy válogatjuk össze az anyanyelvi játékokat, hogy a beszéd minden
területét fejlesszék, csak egyre-egyre magasabb szinten.
Együttműködés a családdal, logopédussal
A beszédészlelés és a beszédfejlesztés az óvodai nevelés mellett a családi életben, a család
mindennapjaiban működik a legnagyobb hatásfokkal. Éppen ezért segítséget, tanácsot,
módszertani útmutatást nyújtunk a szülőknek az otthoni fejlesztés érdekében is.
Óvodánk logopédusai heti rendszerességgel (hetente akár többször is) foglalkoznak a beszédhibás
gyerekekkel.
Az együttműködés

során tájékoztatást kérünk a logopédus által végzett logopédiai szűrés

eredményéről, tájékoztatjuk a logopédust saját észrevételeinkről.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- Gyermekeink mondatszerkesztésükben összetett mondatokat használnak
- Legyenek képesek 6 szóból álló szócsoportot hallás után visszaidézni
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- Tudjanak „ robotnyelven” beszélni
- Tudjanak szavakat képezni az első szótag kiegészítésével
- Tudjanak azonos hangzókkal szavakat mondani
- Különböztessék meg a hasonló ejtésű hangokat
- Tudják megkülönböztetni a beszédhangok időtartamát
- Ejtsék tisztán a magán és mássalhangzókat
- Rendelkezzenek gazdag általános, és relációs szókinccsel

6.5.

ÉNEK,ZENE,ÉNEKES JÁTÉK,GYERMEKTÁNC

A zenei nevelés célja:
Az éneklési készség és a zenei képességek fejlesztése, zenei ízlés formálása, mozgás kultúra
kialakítása.
Feltétele:
- változatos hangszerek
- bábok
- különféle hanghordozók
- fejdíszek
- szoknyák
- mellények

- egyéb kiegészítő kellékek
Az óvodapedagógus általános feladatai:
- formálja a gyermekek zenei ízlését művészi értékű zenei anyaggal
- szerettesse meg az éneklést
- formálja a gyermekek mozgáskultúráját
- keltse fel a gyermekek zene iránti érdeklődését
- szoktassa tiszta éneklésre a gyermekeket
- formálja a gyermekek zenei alkotókedvét
- teremtsen jó zenei légkört
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- törekedjen a népi hagyományok megőrzésére, továbbfejlesztésére
Gyermektánc
Az óvodai gyermektánc célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést
elmélyítse a gyerekekben. A táncokon keresztül ismertetjük meg hagyományainkat a magyar nép
táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.
A népi gyermekjátékok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások megismertetésével a nemzeti
nevelést is segítjük.
A gyermektánc célja:
- a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása
- a szülőföld értékeinek átörökítése
- a népzene, a népdal, az énekes népi gyermekjátékok,
- a népszokások és a népi hangszerek megismertetése
- identitástudat kialakítása
- a gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének fejlesztése
- harmonikus, szép mozgás fejlesztése (néptánc alaplépéseivel való ismerkedés)
- a közös éneklés megszerettetése
- örömmel, érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek
- a közös játék öröme
- az egymásra figyelés
- az azonos élménybe való belefeledkezés, közösségépítés
- magatartás, viselkedésminták nyújtása
A gyermektánc feladatai:
- Ismertesse meg a gyermekekkel a hagyományos népi játékokat
- a mozgásanyag variációs lehetőségeit
- a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet
- alakítsa ki a gyerekekben a rendszeres munka természetes igényét
- a megfelelő munkafegyelmet
- az esztétikai érzéket
- a művészetek befogadására való nyitottságot
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- a múlt és jelen értékeinek befogadására fogékonyságot
- a művészi előadásmód kivitelezését
A gyermektánc megjelenése az óvodában
- szabadjáték közben bármikor
- tervszerűen tervezett énekes tevékenységekhez illesztve
- tehetségfejlesztést segítő, illetve fakultatív tánc foglalkozásokon
- óvodai táncmulatságokon
Fontos, hogy a gyerekek magáért a táncért táncoljanak.
Szervezés
- a tervezett tevékenységeket heti egy alkalommal szervezzük
- illetve spontán alakulhat akár gyermeki, akár óvónői kezdeményezésként
Szokásrendszer, megvalósítás
- Hetente tudatos szervezett formában
- Naponta spontán
- Alvás, pihenés előtt
A kisebb gyermekekkel ölbeli játékokat, egyszerű énekes játékokat, játékos mozdulatokat
kezdeményezünk.
A nagyobb gyermekeknek megteremtjük a lehetőséget, hogy minél gyakrabban játszhassanak
akár

egymással

is

ölbeli

játékokat,

mondókázzanak,

énekes

játékokat,

táncolást

kezdeményezzenek. Számukra már összetettebb hangkészletű énekeket, énekes játékokat,
komponált gyermekdalokat kezdeményezünk.
A dalanyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a korcsoportok dalanyagának a hangkészletét,
ritmusát, terjedelmét, szöveg tartalmát, a csoportok összetételét, zenei képességeit.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére
- Énekelnek örömmel, játszanak énekes játékokat
- A dalos játékok, zenei ritmusára ütemesen tudnak járni
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- Különböztessék meg az elemi zenei fogalmakat (halk, hangos, magas-mély, gyors-lassú)
- Érezzék az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát
- Motívumok hangsúlyait tudják ki emelni tapssal, mozdulatokkal
- Tudjanak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni
- Szeressenek dudorászni, énekelgetni játék közben
- Tudjanak képességeiknek megfelelő mennyiségű énekes játékot, dalt, mondókát tisztán,
helyes szövegkiejtéssel énekelni
- A dallam, vagy ritmusmotívumokat vissza tudják énekelni, tapsolni
- Tudjanak magukban énekelni
- Ismerjék fel, különböztessék meg az alapvető zenei hangszereket.
- Dallamot ismerjenek fel kezdő, belső motívumról, dúdolásról
- Figyelemmel, élvezettel tudjanak zenét hallgatni
- Szívesen utánozzanak tánchoz hasonlító mozgásokat
- Zenére „táncoljanak”

RAJZOLÁS, FESTÉS,MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA

6.5.

A tevékenység célja:
-

a képi-plasztikai kifejezőképesség,

-

elemi képolvasási,

-

komponáló,

-

térbeli tájékozódó képesség és

-

finommotorika fejlesztése

-

grafomotoros képességek fejlesztése

Feltételei:
- megfelelő minőségű és mennyiségű vizuális eszköz (színes ceruza, zsírkréta, vízfesték,
tempera, ecsetek, rajzlapok, gyurma, ragasztó, színes lapok, stb.)
- megfelelő hely w
- megfelelő téma
- kellő idő
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Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladata:
- szín- és formavilág gazdagítása
- tájékozódó képesség (síkban, térben) fejlesztése
- kreativitás fejlesztése, kibontakoztatása
- türelmes, kitartó munkára nevelés
- társaik munkájának értékelése, társaik alkotásaiban a szépség, kreativitás felismerése és
szóban kifejezése
- koordinációs képességek fejlesztése a kismozgások területén (finommotorika)
- esztétikai ízlésformálás
- értékelő képesség fejlesztése

Az óvodapedagógus általános feladatai:
- biztosítson megfelelő élményanyagot a gyermekek számára a vizuális jellegű
tevékenységekhez
- ismertesse meg a gyermekeket különböző technikákkal, anyagokkal, különböző
munkafogásokkal
- alakítsa ki az eszközök használatának, karbantartásának szokásait
- fejlessze, ismertesse meg a gyermekekkel a helyes ceruzafogást, fejlessze a csukló és kéz
finommozgását
- gyűjtse és elemezze a gyermekmunkákat
- segítse a gyermekeket abban, hogy hogyan és miből lehet valamit készíteni

- a gyermeki fantázia, kreativitás kibontakoztatása
- ismertesse meg gyermekeinket népművészetünk hagyományaival, szimbólumainkkal
- biztosítson állandó lehetőséget a gyermekek számára az ábrázoláshoz
- a gyermekek alkotásait minden esetben kezelje értékként
- szoktassa a gyermekeket rendezett munkakörülményekhez a nyugodt alkotáshoz
Szervezés
- a rajzolás, festés, mintázás, kézimunkát kötetlen vagy kötött formában valósítjuk meg, a
mindennapi ábrázolás mellett
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- a kötetlen tevékenység megszervezésére a szabadban és a csoportszobában egyaránt
törekszünk
- teret biztosítunk a napi spontán ábrázolásnak is
Törekszünk arra, hogy gyermekeink alkotásait felhasználjuk csoportjaink, óvodánk díszítésére.

A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- Legyenek képesek a teljes ember ábrázolásra, abban jelenjenek meg a részformák
- Finommozgásuk könnyed, összerendezett legyen
- Tudjanak gyöngyöt fűzni, pontosan vágni, hajtogatni, egyszerű öltésekkel varrni
- Tudjanak hiányos rajzot kiegészíteni, pontokat összekötni minta után, formákat alakítani
kiegészítéssel
- A ceruzát helyesen fogják, vonalvezetésük könnyed legyen
- Örömmel, szívesen ábrázoljanak
- Tiszta, esztétikus munkára törekedjenek
- Kreatívak, ötletesek legyenek ábrázoló tevékenységükben
- Bátrak, ötletesek legyenek az építésben, téralakításban
- Ábrázolásukban jelenjenek meg a részletek, fontosabb megkülönböztető jegyek
- Szóbeli véleményt nyilvánítsanak saját alkotásukról és a műalkotásokról
- Önállósággal, változatosan alkalmazzák a megismert technikákat
- Igazodjanak el a kép síkján
- Vegyék észre, csodálkozzanak el a szép látványán, tudjanak gyönyörködni benne
- Tudjanak egyszerű formákat másolni

MOZGÁS

6.7.

A mozgásfejlesztés célja:
-

a mozgásigény kielégítése

-

mozgáskészség, pszicho motoros képességek fejlesztése

-

mozgáskoordináció fejlesztése

-

a gyermeki szervezet megerősítése, egészséges működőképességének fokozása

-

a mozgás és értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása
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A mozgásfejlesztésre az óvodai nevelés mindennapján lehetőséget biztosítanunk, mert fontos:
- a testi egészség fejlesztése
- a személyiség fejlesztése
- a tanulási képességek fejlesztése érdekében és
- a gyermekek mozgásos játékigényének kielégítése szempontjából
Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
- koordinációs képességek fejlesztése
- kondicionális (testi) képességek fejlesztése
- szem-kéz, szem-láb, szem-kéz-láb koordináció fejlesztése
- téri tájékozódó képesség fejlesztése
- testséma fejlesztése, testrészek megismertetése, lateralitás fejlesztése
- ritmusérzék fejlesztése
- a mozgás megszerettetése
- a mozgásigény kielégítése
- egészséges versenyszellem alakítása az idősebb gyerekeknél
- a gyermekek jellembeli tulajdonságainak alakítása, fejlesztése: akaraterő, kitartás,
bátorság, fegyelmezettség
Az óvodapedagógus általános feladatai:
- a mozgások nagy részének lehetőleg a szabadban való megszervezése
- változatos, sokoldalú mozgáslehetőség biztosítása
- különböző mozgások bemutatása, megtanítása
- a hibák gyakorlat közbeni tapintatos javítása
- az ügyetlenebb gyermekek ösztönzése, bátorítása, segítése
- az alapvető, mozgással összefüggő szakszavak használata, megtanítása a mozgásos
tevékenységek során
- együttműködni a mozgás megszerettetésében a családokkal
- a gyermeki szervezet edzése, ellenálló képesség növelése
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Szervezés
- az irányított kötelező mozgásos tevekénységet heti egy alkalommal szervezzük meg
Megvalósítás, szokásrendszere
- Hetente tudatos szervezett formában
- Naponta szervezett formában
- Naponta spontán, szabad mozgás keretében a csoportszobában, tornaszobában az udvaron
A feladatokat minden esetben bemutatjuk, illetve bemutattatjuk.
Biztosítjuk a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és a délutáni udvari játék és séta során is. A
szabadban szervezett énekes játékokkal is segítjük a gyermekek mozgásszükségletének
kielégítését.
A mindennapos mozgás
Kiemelt feladatunk az óvodában biztosítani gyermekeink számára a mindennapi mozgás
lehetőségét, naponta legalább ½ órában.
Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására, a szabad levegő kihasználására is.
A napi kötetlen mozgásokon túl szervezett formában is napi szinten végzünk gyermekeinkkel
„testrész megmozgató” tevékenységet.

A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- Szeressék és igényeljék a mozgást
- Értsék meg az egyszerűbb vezényszavakat
- Tudjanak ütemesen járni
- Tudjanak egyensúlyozni padon
- Tudjanak helyben labdát pattogtatni
- Tudjanak egykezes felsődobással célba dobni
- Tudjanak előre gurulóátfordulást végrehajtani
- Versenyjátékokban tartsák be a szabályokat
- Tudjanak térben mozogni, ismerjék az irányokat
- Legyenek képesek 50- 100 métert kocogni
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- Legyenek képesek páros lábon szökdelni
- Legyenek képesek egy lábon szökdelni

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK

6.8.

A gyermekeink munkáján a saját személyükkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint a
közösség érdekében kifejtett tevékenységüket értjük. Ez többnyire játékos jellegű, gyakran nem is
választható szét a játéktól.
Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során gyermekeink megélik a közösségért
végzett tevékenykedés örömét is, ami a normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet.
A tevékenység célja:
-

az egyéni és a közösségért végzett munka szükségességének, fontosságának, annak
eredményének felismerése

-

kitartásra, kötelezettségvállalásra, kötelességtudatra nevelés

Feltételei:
- megfelelő munkaeszközök
- elegendő munkavégzési lehetőség ( ami az adott életkorban elvárható, végezze el a
gyermek )
- megfelelő, elegendő idő a munka elvégzéséhez
- napos- és felelőstáblák

Az óvodapedagógus személyiségfejlesztő feladatai:
- felelősségtudat kialakítása
- ismeretek, készségek fejlesztése
- más és saját munkájának tiszteletének kialakítása, fejlesztése
- munkához szükséges készsége, fejlesztése
- munkaszervezés képességének fejlesztése
- a munka fontosságának tudatosítása
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Az óvodapedagógus általános feladatai:
- tanítsa meg az egyes munkafolyamatok sorrendjét
- tanítsa meg a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát
- ismertesse, gyakoroltassa a különböző munkavégzéssel kapcsolatos szokásokat
- ösztönözze, erősítse az önállóságot
- teremtse meg az önálló munkavégzés lehetőségeit
- biztosítsa az állandóságot, rendszerességet és folyamatosságot
- következetesen tartassa be a csoport munkavégzéssel kapcsolatosan kialakított szokásokat
- vegye figyelembe az egyéni sajátosságokat
- a gyerekek fejlettségének megfelelően értékelje a munkát
- a munka hasznosságának tudatosítása
Megvalósítás, szokásrendszer
- Kiscsoportban az étkezések önkiszolgálással történnek, idősebb gyermekeknél kerül csak
bevezetésre a naposi munka, a mosdó és öltözővel kapcsolatos egyéb munkák
- A naposi rendszert általában napostáblán, az egyéb felelőst, felelősi táblán követjük
nyomon,
- A naposok a naposi teendők elvégzéséhez napos kötényt használnak
- A kisebb gyermekek szabadon eldönthetik, hogy vállalják-e a naposi, illetve egyéb
felelőségi feladatokat, vagy sem.
Fontos, hogy a naposok, felelősök pontosan tudják mi a feladatuk, mit várunk el tőlük, ezért a
feladat meghatározása és a következetesség betartása kiemelt szerepet kap.
A fejlődés várható eredményei, sikerkritériumai az óvodáskor végére:
- Szívesen végezzenek munkajellegű feladatokat
- Önállóan, örömmel, igényesen végezzék feladataikat
- A munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan, balesetmentesen használják
- Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére
- Önként vállaljanak munkában való részvételt,
- Tudják, ismerjék a munkavégzés pontos menetét
- Becsüljék meg egymás és mások munkáját,
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- Alakuljon kit kötelességtudatuk, tudják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő
tevékenység, újra és újra el kell végezni.
- Legyenek önállók a saját személyükkel kapcsolatos munkavégzésben

7. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
A tanulás célja:
A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendezése, célirányos

-

bővítése
az óvodás gyermek, kompetenciáinak, sokoldalú készség, képességének fejlesztése

-

A „tanulás” nevelési folyamatunk szerves része, melyet fejlesztési céljaink megvalósítása
érdekében sajátos módon valósítunk meg. Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy minél több
tapasztalathoz, élményhez juttassuk gyermekeinket, így természetes kíváncsiságuk is kielégül.
A gyermek óvodai tanulásának feltételei:
-

cselekvő aktivitás

-

közvetlen tapasztalás

-

sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás

-

felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése
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Az óvodás gyermek tanulási folyamatára jellemző sajátosságok:
-

egyéni érdekeltség

-

aktív részvétel

-

a gyermek belső késztetésének és a külső hatás egymásra találásának
eredményeként jön létre

-

az olyan motívumok, amelyek nem találkoznak a gyermek belső késztetésével,
érintetlenül hagyják

-

erőltetés esetén lerombolódnak a gyermekben már meglévő aktuális késztetések

-

az eredendő kíváncsiság, mint belső késztetés jellemzi

-

az engedelmesség következtében a gyermek kíváncsisága elhal

-

aktuális szükségletei erősen befolyásolják

-

érzelem vezérelt

-

nem jellemzi a szándékos megtanulni akarás vágya… .

A fentiek alapján egyik legfontosabb feladatunk, hogy segítsük gyermekeinket, hogy
eljuthassanak a szándékos megtanulni akarás vágyáig. Alakítsuk ki bennük a megismerés
vágyát úgy, hogy közben figyelembe vesszük egyéni sajátosságaikat. Majdan ez a motívum
lesz az iskolai tanulás motivációs alapja.
IKT eszközök az óvodában
Az ismeret, tapasztalat szerzés, szórakoztatás, hasznos időtöltés alkalmaival megismertetjük
gyermekeinket és alkalmazzuk, a rendelkezésre álló IKT eszközeinket (CD játszó, laptop,
projektor, digitális fényképező, stb). Megtartva a mértékletesség elvét, a technika fejlődését
követve behozzuk óvodai tevékenységeinket érdekesebbé tehető info kommuniációs technika
eszközeit. Fontos feladatunk ezek etikus használatának megtanítása.
Szervezési módok, amelyek elősegítik a gyermekeink szabad, alkotói megnyilvánulását,
motivált állapotát fenntartani képesek:
-

egyéni, egyénre szabott tevékenységek

-

csoportos munkaforma

-

mikro csoportos munkaforma

-

páros munkaforma

A tanulás formái
-

a gyakorlati probléma- és feladatmegoldása
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-

gyermeki kérdésekből, kíváncsiskodásokból kibomló vizsgálódások

-

kötetlen, felkínált tevékenységek

A tanulás tartalmának megjelenítése során:
- a tevékenységtartalmak integrált megjelenítése
- élménykörbe, témába integrált tartalmak
- komplex tevékenység, tevékenységek egymásutánja
A tanulást a következő módon biztosítjuk a tanulási folyamat során:
-

feltételek megteremtésével, motiválással

-

készségek, képességek fejlesztése

-

tevékenységek felkínálásával

-

a gyermek élményasszociációjának kihasználásával

-

gyakorlati problémahelyzetek megteremtésével

-

gyermeki szükségletek, igények, kérdések kielégítésével

-

a gyermekkel történő beszélgetéssel

-

a téma vonzóságára építve

Tervezés
A

nevelés

egészén

belül

a

tudatos

fejlesztést

kötött

tevékenységek,

kötetlen

kezdeményezések, játékos szituációk, séták, kirándulások alkalmával valósítjuk meg.
Ezekben érvényesül nevelői céltudatosságunk, amit terveink és a játékos ismeret
megszervezése biztosítja.
A tudatos fejlesztő munka témaköreit, anyagát havi tematikus tervben rögzítjük és heti
lebontásban valósítjuk meg.

Szervezés

-

-

Kötött

-

Kötetlen ismeretszerzéseket.

Spontán ismeretszerzés: a spontán adódó helyzetek, alkalmak megragadása a
fejlesztéshez
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-

Irányított ismeretszerzés: tudatos, tervszerű helyzetek, alkalmak megteremtése a
célirányos, tervszerű fejlesztéshez.

A tanulás lehetséges formái az óvodában
-

utánzásos minta- és modell-követéses magatartás – és viselkedéstanulás

-

spontán játékos tapasztalatszerzés

-

a játékos, cselekvéses tanulás

-

a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés

-

az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés

-

gyakorlati probléma- és feladatmegoldás

-

az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon valósul meg.

Megvalósítás
Az irányított ismeretszerzést
- kötött játékos formában
- kötetlen játékos formában
- választható formában valósítjuk meg
Ellenőrzés, mérés, értékelés
A gyermekek ismeretének, készségének, képességeinek fejlődését rendszeresen nyomon
követjük, évente két alkalommal rögzítjük. A fejlődés értékeléséhez fontos, hogy a gyermek
milyen szintről indul a fejlődésben, ezért rögzítjük a gyermekek fejlődésének kiindulópontját
óvodába lépéskor. Mérésünk módszerei, eszközei:
- megfigyelés
- a gyermekek produktumainak elemzése
- OVI-SZOLGA rendszer
Fejlesztés, továbbfejlesztés
A fejlesztés tudatos tervező munkát az Egyéni fejlesztési naplóba rögzítjük.
Az ellenőrzés, értékelés, mérés eredményei illetve a szakszolgálat véleményezése (fejlesztési
javaslatai) határozzák meg az egyes gyermekek esetében az óvónők egyéni fejlesztési
feladatait.

A

fejlesztési

feladatokat

Egyéni
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Fejlesztési

terveink

tartalmazzák.

8. A SZÜLŐK ÁLTAL IGÉNYLT TEHETSÉGFEJLESZTÉST
SEGÍTŐ FAKULTATÍV SZOLGÁLTATÁSOK
A szülők által igényelt tehetségfejlesztést segítő fakultatív tevékenységeket igyekszünk
megszervezni óvodánkban, melyek általában térítéskötelesek.
A szülők minden év végén szóban, vagy írásban jelezhetik az óvónőknek, hogy a következő
nevelési évre milyen programok megszervezését javasolják, kérik.
A speciális szolgáltatások igényének kielégítésében elsősorban azokat a tevékenységeket
szervezzük meg amelyek hozzájárulnak a gyermekek sokoldalú fejlődéséhez, fejlesztéséhez,
segíti a tehetséges gyermekek előmenetelét, és
-

a gyermekek életkorához igazodnak

-

nem zavarják meg egészséges fejlődésüket

-

amelyre lehetősége van az intézménynek

-

a nevelőtestület tagjai várható hatásai alapján támogatják
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9. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK
ELEMEI, KERETEI
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1.AZ ÓVODAI CSOPORTOK SZERKEZETE
Intézményünk épületeiben az eltérő lehetőségek, igények, szakmai attitűdök miatt különböző
életkorú (vegyes) és azonos életkorú (tiszta) csoportokat szervezünk.
A vegyes csoportok előnye az életszerűbb, családiasabb összetétel, az új kicsik beilleszkedése
hamarabb lezajlik. A vegyes csoportokban a fő elv, hogy a különböző korosztályú gyerekeket a
csoportban azonos lehetőségek illetik meg.
A csoportok szervezésénél arra törekszünk, hogy megközelíthetően arányos legyen a különböző
életkorú gyermekek száma, de figyelembe vesszük az egyéni kéréseket is.

2. AZ ÓVODA NAPIRENDJE
A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele gyermekeink testi-lelki harmóniájának
megteremtéséhez, mellyel biztosítjuk:
-

a gyermekek számára a rendszerességet

-

a változatos tevékenységeket

-

a csoportok, a gyermekek, az óvoda nyugalmát

Legfőbb tevékenységek a napirendünkben:
-

Játék

-

Étkezés

-

Pihenés

-

Öltözés és testápolással járó teendők

A csoportok napirendjét a csoportnaplóink tartalmazzák. A napirendi pontok, időkeretek
rugalmasan változtathatók az esetleges előre tervezett, vagy nem várt esemény, időjárásnak
megfelelően.
Az udvari szabad játékot, illetve sétákat a napirendben megjelölt időponttól korábban is, illetve
később is meg lehet kezdeni, de mindenképpen ajánlott minden csoportnak legkésőbb 10.45-től
már a szabadban tartózkodnia.
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3. AZ ÓVODA HETIRENDJE
A tervezett, tudatos ismeretszerzés szeptember 2. hetében kezdődik meg az idősebb
korcsoportokban, a fiatalabbaknál november 01-vel. Az első két hét az ismételgetések, nyári
élmények felidézésével zajlanak. Kiscsoportban a beszoktatás ideje alatt a mondókázás, mesélés,
éneklés fontos szerepet kap.
A heti-rendet a csoportnaplóban rögzítjük úgy, hogy összhangban legyen az intézményen belül
minden csoport heti programja az átfedéseik elkerülése miatt.
(útmutató a csoportok heti rendjének elkészítéséhez)
A mindennapi
Óvodai életünk

tevékenységformákat

mindennapi

komplexen kiegészítő

tevékenységformái

irányított

Heti tervezett alkalma

Szervezése

tevékenységformák
Verselés, mesélés

2

Kötött vagy kötetlen

1

Kötött vagy kötetlen

1

Kötött vagy kötetlen

Mozgás

1

kötött

Környezetünk formai,

1

Kötött vagy kötetlen

Ének,zene,énekes

Játék



Környezetünk
természeti-emberitárgyi viszonyai



Anyanyelvi nevelés



Mindennapos mozgás

játék,gyermektánc
Rajzolás, festés,mintázás,
kézimunka

mennyiségi, téri viszonyai
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4. PÁRBESZÉD, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, csak a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja
gyermekeink fejlődését, szükség esetén hátránycsökkentő szerepet tölt be. Az elvárások,
szokásrendszerek,

követelmények,

akkor

válnak

igazán

belső,

automatikus

viselkedésirányítókká a gyermekekben, ha több oldalról is megerősítést nyernek a
nevelésében (család-óvoda).
A hatások egysége érdekében az óvodánk a kezdeményező a nevelési célok, feladatok
ismertetésével, tudatosításával ezzel segítve az egységes nevelés kialakulását.
A szülőkkel való együttműködés célja:
-

Őszinte, nyílt párbeszéd a szülők és a pedagógusok között, kölcsönös tájékoztatás,
tapasztalatcsere a gyermek neveléséről

-

A szülői elvárás, elégedettség megismerése

Az óvoda feladatai:
-

A szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítása

-

A családok nevelési céljainak, a gyermekek személyiségének alakulására ható értékek
megismerése

-

A családi és az óvodai követelmények összehangolása

Együttműködésünk tartalmi, formai rendszere
Szülői értekezlet
Célja: általános információcsere az óvoda-óvodapedagógusok és a szülők között,
meghatározott témában.
Minden évben 3 alkalommal szülői értekezletet tartunk meg . Törekszünk nyitott, őszinte
egyenrangú beszélgetésekre, megbeszélésekre .
Fogadóóra
Célja:

az egyéni tájékoztatás, információcsere a pedagógus-szülő között meghatározott

helyen és időben.
A szülők és a pedagógusok előzetes egyeztetés után találkoznak. Évente két alkalommal
tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről.
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Vezetői fogadóóra, ügyintézés
Vezetői, tagóvodavezetői fogadóóra célja: az óvodavezető, tagóvodavezető - szülők közötti
információ cserének a biztosítása és a szülők hivatali ügyintézés rendjének szabályozását
szolgálja.
Az óvodavezető, tagóvodavezető fogadónapjáról az ügyfélfogadás rendjéről, az első szülői
értekezleten tájékoztatjuk a szülőket.
Szülői szervezet
Célja: A szülői érdekek képviselete , a szülők és az óvoda (pedagógusok) kapcsolatának
erősítése.
A szervezet létrehozását óvodapedagógusaink kezdeményezik saját csoportjukban, ha a
szülők nem hozzák létre. A csoportokban megválasztott szülői szervezeti tagok (3 fő) alkotják
óvodánk szülői szervezetét. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munkatervének
elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Évente legalább két alkalommal tartunk
megbeszélést a szülői szervezeti tagokkal.
Közös programok
A szülői igényeket figyelembe véve, óvodánk lehetőségeit, pedagógusaink álláspontját
összehangolva biztosítjuk a szülők részvételét egyes ünnepeinken, programjainkon.
Szülői fórum
Célja: Hatékonyabb segítségnyújtás a gyermekek családi neveléséhez.
Fórumot kizárólag szülői igény alapján szervezünk meg, meghatározott témában.
Nyílt napok
Szülői érdeklődés és igény alapján lehetőséget biztosítunk óvodai nevelőmunkánkkal való
ismerkedésre, betekintést adunk mindennapi óvodai életünkbe.
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5. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI
Óvodánk különböző mélységű kapcsolatokat alakít ki és tart fenn nevelésünk hatékony és
szakszerű megvalósítása érdekében.
-

Azokkal a személyekkel, intézményekkel, akik nevelőmunkánk eredményességére, a
nevelési feladatok ellátására hatással vannak

-

Azokkal az intézményekkel, akik a szülők és pedagógusaink nevelő munkáját,
intézményi feladataink ellátását segítik

-

Azokkal az intézményekkel, akik a gyermekek életútjának megelőző, és következő
állomásai

-

Azokkal az intézményekkel, akik segítik nevelési feladataink sokoldalú, színes
megoldását

Óvoda – iskola kapcsolata
Az iskolával a kapcsolattartás folyamatossága az együttműködés nélkülözhetetlen elem. A
kapcsolatok kialakításában, fenntartásában óvodánk nyitott és kezdeményező, nevelőmunkánk
szerves részének tekintjük. Tagóvodáink egyéni módon ápolják kapcsolataikat.
Egyéb kapcsolattartások
Kapcsolatot azokkal az intézményekkel alakítunk ki, ahol az óvodával kapcsolatos nevelőfejlesztő munkához ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerezhet gyermek, szülő,
óvodapedagógus.
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeivel való szakmai kapcsolatalakításra is
törekszünk. E kapcsolat tartást pályázati lehetőségek felhasználásával kívánjuk megvalósítani.
Az együttműködés formái és módjai:
-

Közművelődési intézmények segítik nevelőmunkánk színvonalának emelését, ezért
törekszünk a jó kapcsolat kialakítására és számunkra legmegfelelőbb kínálataik
igénybevételére, a lehetőségek kihasználására

-

Az intézmények kínálataiból úgy válogatunk, hogy az elősegítse a nevelési feladatok
sokoldalú, színes megoldását, értékközvetítő, élményt nyújtó legyen

-

Kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn szakmai, egészségügyi szolgáltató
intézményekkel
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6. AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYI
Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események óvodánk, gyermekeink életében. A visszatérő
ünnepek, hagyományok a közös élmények erősítik a közösségünkhöz tartozás érzését.
Jellegük szerint az óvodánkban megkülönböztetünk:
-

Naptári ünnepeket

-

Természet ünnepeit

-

Magánjellegű ünnepeket

Ünnepeinkre vonatkozó pedagógiai nézeteink:
- Emelkedjenek ki óvodánk mindennapi életéből de előzményei, megvalósításai,
illeszkedjenek természetes életünk menetébe.
- Öröm, várakozás és készülődés előzze meg, legyen meg minden ünnepnek a saját
jellege, légköre, ami az óvoda ünnepi díszében, szimbólumokban jut kifejezésre.
- Szülők a meghatározott alkalmakon, tagóvodáink saját programjaiban vehetnek részt
- Érvényesül a pedagógiai szabadság[W3]unk

7. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG
Az 1997. XXXI. évi Gyermekvédelmi törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó feladatot lát el óvodánk, óvodai nevelésünk alaptevékenységének keretében.
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében együttműködünk
- az

egészségügyi

szolgáltatást

nyújtókkal,

különösen

a

védőnőkkel,

házi

gyermekorvossal,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, különösen a családsegítő
szolgálattal, a családsegítő központtal, óvodai szociális segítővel
-

a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézményével

- a rendőrséggel,
- a bírósággal,
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- a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
A jelzőrendszer működtetése:
- jelzőrendszerünk legelső láncszeme a védőnő
- a következő láncszemek óvodapedagógusaink
- gyermekvédelmi megbízottunk az óvodapedagógusok jelzései alapján tájékoztatja az
óvodavezetőt a gyerekek veszélyeztetettségéről, gyermekbántalmazásokról, súlyos
elhanyagoló nevelésről, illetve más egyéb veszélyeztető okok fennállásáról
Az óvodapedagógusok feladata:
A

veszélyeztető

okok

pedagógiai

eszközökkel

való

megszüntetése

minden

óvodapedagógusunk nevelőtevékenységének szerves része, munkaköri feladatként végezzük a
gyermekek családi nevelésének problémáinak feltárását, annak kezelését.
Legfőbb pedagógiai eszközeink, feladataink:
-

a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének figyelemmel kísérése

-

problémák észlelése esetén még nagyobb hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmód
alkalmazása

-

szükség esetén külső szakemberek segítségét kérjük a fejlesztéséhez

-

a szülők tájékoztatása a:
-

gyermeki jogokról

-

gyermekek fejlődését biztosító lehetőségekről

-

gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról

A gyermekvédelmi megbízott feladatai:
Intézményükben a feladatok megvalósulását az óvodavezető irányítása mellett a tagóvodák
gyermekvédelmi megbízottjai koordinálják, feladatuk:
-

összefogni az óvodapedagógusok csoportos gyermekvédelmi munkáját

-

a csoportos óvódapedagógusoktól származó információk továbbítása az óvodavezető
felé

-

a Gyermekjóléti Központ óvodánkat is érintő esetmegbeszélésein való részvétel

-

szükség esetén a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatásos
működtetése

-

együttműködés az óvodai szociális segítővel
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Az óvodavezető a gyermekvédelmi megbízottól kapott információk alapján:
-

szükség esetén jelzi, értesíti, illetve segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól

-

hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
esetén

-

esetlegesen kezdeményezi az anyagi, pénzbeli ellátás, támogatáshoz való hozzájutás
megszervezését

8. CSOPORT DOKUMENTUMOK
8.1. GYERMEKEKKEL,

NEVELÉSSEL

KAPCSOLATOS

DOKUMENTUMOK
-

Csoportnapló

-

Felvételi – és mulasztási napló

-

Hiányzások dokumentációja

-

Fejlődést nyomon követő napló

-

Tehetségszűrő

8.2. A

GYERMEKEK

FEJLESZTÉSÉNEK,

FEJLŐDÉSÜK

NYOMONKÖVETÉSÉNEK DOKUMENTUMAI
-

Fejlődési napló

-

o A fejlődési napló szempontsora a gyermekek ismeretére, készség és képesség
mutatóira épül.
Tehetségszűrő lap
o A tehetség lehetőségének felismerése óvodapedagógusaink megfigyelésein
alapszik. Az érintett gyermekeket meghatározott szempontok alapján
célirányosan figyeljük, a tehetségszűrő lapon dokumentáljuk

-

Fejlesztési napló
o Azokról a gyermekekről vezetjük, készítünk fejlesztési tervet akik az aktuális
jogszabályi,

fenntartói

elvárások

értelmében

óvodapedagógusi

egyéni

fejlesztésre szorulnak
-

Anamnézis lap
o Újonnan érkező gyermekek esetén a szülő által kitöltött, a fejlődés
kiindulópontját regisztráló dokumentum
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-

Ütem-terv
Az óvodapedagógusok által az adott nevelési évre, korcsoportra készített havi, heti
tematikus terv

-

Nevelési-terv
Az óvodapedagógusok által fél évente készített és értékelt, a gyermekek és a csoport
egyéni sajátosságait figyelembe vevő megvalósításra váró nevelési feladatokat leíró
dokumentum, melyet a csoport naplók tartalmaznak

9. AZ ÓVODAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TERVEZÉSE
A tervezés jellemzői
-

nevelés, képességfejlesztés központú

-

komplex, (akár projekt) tervezés

-

cselekvésen, cselekedtetésen alapuló

-

életkori, egyéni sajátosságokhoz, aktuálisan domináns szükségletekhez igazodó

-

játék dominancia hangsúlyozott

-

tapasztalatszerzés sokoldalúsága, élményszerűsége

-

önmegvalósítás, felfedezés, alkotói tevékenység elősegítő

-

az óvodapedagógus a tanulási folyamat elősegítője

A játékos ismeretszerzés tervezése
Az ismeretszerzés tervezését havi és heti tematikus tervekben készítjük el.
Havi tematikus tervben rögzítjük a fejlesztés adott hónapra tervezett anyagát annak heti, napi
ütemezését, melyet a folyamatos gyűjtőmunka eredményeképpen bármikor módosíthatunk,
aktualizálhatunk.
A tervezett tevékenységek megvalósítását október 1.-től kezdjük, az adott gyermekcsoport be,
illetve visszaszokásától függően.
Amennyiben indokolt az óvodapedagógusok egy de legfeljebb két héttel előbb, vagy később
is megkezdhetik a tervezett tevékenységek tudatos megvalósítását.
Az anyag elrendezésének, feldolgozásának szempontjai::
-

Az évszakok
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-

Az évszakok jeles napjai

-

Az évszakok, természetünk ünnepei

-

Komplexitás

10.

A NEVELÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ

SZÜKSÉGES, NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZ ÉS
FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
A 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 2.sz.mellékletének megfelelően, nevelési programunk
végrehajtásához szükséges, a nevelő munkát segítő eszköz és felszerelési jegyzék mennyiségi
mutatóit tagóvodánként az 2.sz. függelék tartalmazza.
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11. MÓDOSÍTÁSI RENDELKEZÉS
A programmódosítás eljárási szabályai
Automatikus programmódosítást eredményez az olyan fenntartói döntés, amely az intézmény
működésében változtatásokat eredményez, vagy arra hatással van, mint:
-

újabb fenntartói igények megfogalmazása az intézménnyel szemben

-

az intézmény Alapító okiratának módosítása

-

az intézmény működésének átalakítása, átszervezése.

-

törvényi rendelkezések

A pedagógiai program módosítását kérheti, kezdeményezheti a:
-

nevelőtestület, amennyiben a nevelőtestület 40%-a azzal egyetért

-

szülők, amennyiben a szülők 20%-a azzal egyetért.

Eljárásrendje:
-

a módosítást kezdeményezők csoportja írásbeli programmódosítási javaslatot terjeszt
elő az óvodavezetőnek

-

az óvodavezető a nevelőtestület elé terjeszti a javaslatot

-

a nevelőtestület véleményezi a javaslatot

-

a nevelőtestület döntést hoz a programmal kapcsolatban

-

a program módosítását a nevelőtestület elvégzi
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